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EDITORIAL
EL LLARG CAMÍ DEL FEMINISME
Xisca Mir Socías

Una (o un) no deixa mai de formar-se
en feminisme

nat un paper que contribueix al manteniment i bon funcionament del sistema.

Des de les lluites per a la igualtat legal
de les dones fins a voler de-construir
cada aspecte del sistema social i econòmic, passant per la denúncia de les
violències masclistes estructurals i de
les discriminacions, directes i indirectes,
que patim en tots els àmbits. El camí del
feminisme és una espiral a la qual una
vegada hi entres, no només ja no hi podràs sortir, sinó que es va engrandint i
aprofundint. Les famoses ulleres liles
són en realitat uns binocles que van ampliant la imatge més i més.

El feminisme s’inicia com una lluita contra les opressions estructurals més visibles que patim les dones només pel fet
de ser-ho: desigualtats legals (fa cent
anys no teníem dret ni a vot) i la violència masclista explícita.
A mesura que es van assolint drets, especialment laborals, es reclamen mesures que tinguin en compte les necessitats de les dones. Necessitats, per
una altra banda, provocades pels rols
assignats a les dones pel mateix sistema. L’anomenat «sòl enganxifós» (sticky
floor) es refereix al conjunt de factors
que fermen a les dones al món reproductiu i impedeixen l’accés ple al món
laboral. Juntament amb el sostre de vidre, determinat per les pràctiques aparentment neutres (per tant invisibles)

La nostra societat està construïda i organitzada al voltant del sistema patriarcal, entorn d’una elit a la qual serveix:
home, blanc, cis, hetero i amb les necessitats bàsiques cobertes. I a tots els
actors d’aquesta societat se’ls té assig3

que frenen la carrera professional de les
dones, fan imprescindible prendre mesures ja no que garanteixin la igualtat,
sinó l’equitat, mesures de discriminació
positiva que compensin aquestes circumstàncies adverses que seguim pa-

dia qüestiona el feixisme. La violència
masclista té la seva màxima expressió
en l’assassinat, la violència vicària i les
agressions sexuals. Però les seves arrels
són més profundes i invisibles. El patriarcat infravalora sistemàticament to-

tint les dones.

tes les tasques no productives i, per tant,
a qui les exerceix. Les dones som bones
en la mesura que som útils per facilitar
la seva tasca (que és la important) als homes. Existim per servir, que és com dir
que som seves. I aquest statuquo s’autoreforça amb tots els tipus de violència
de gènere, especialment en els seus vessants invisibles i subtils, tan normalitzats
que si no hi param atenció, no els identificam: humor, publicitat, llenguatge...
i tota forma de perpetuar els estereotips
de gènere i el menyspreu. S’ha de tenir
especial cura en evitar aquestes actituds,
ja que, a més de ser injustes, són la base
de la violència explícita i de l’opressió.
En aquest aspecte, l’educació de les noves generacions juga un paper fonamental per rompre aquest cercle viciós.

Seguint aquest raonament, no només
el món laboral està dirigit a facilitar el
seu rol a l’home blanc, cis, hetero, etcètera. Tots els aspectes de la societat
s’organitzen al seu voltant i al del seu
paper econòmicament productiu. La
mobilitat, l’urbanisme, l’habitatge, el
sistema polític, les formes de participació, l’educació, la cultura, la salut... Tot
està pensat per i per als homes, menystenint, invisibilitzant i minoritzant els
altres col·lectius, afegint frens sigil·losos
a les opressions explícites. Per tant, no
només són necessàries mesures per a la
igualtat legal o l’equitat laboral. El feminisme exigeix perspectiva de gènere en
tots els aspectes. Anàlisi de la diferència
i accions per compensar-la.

Una pot arribar a aquest punt i pensar
que, tot i estar a anys llum de la meta,
la diagnosi està feta i les solucions clares: acabar amb els estereotips de gènere

Paral·lelament, i seguint una altra branca de l’espiral, es denuncien les violències masclistes, aquelles que avui en

4

i les violències -totes-, establir mesures
en favor de l’equitat, contemplar la perspectiva de gènere de manera transversal... Al món occidental de fet trobem un
ampli consens en aquest sentit, tan sols
el feixisme s’atreveix a negar l’evidèn-

qui només suposa, en la seva lògica, una
despesa. La lluita contra el masclisme ha
de ser també la lluita contra la resta de
desigualtats. La lluita contra el patriarcat
és la lluita contra el capitalisme, que valora a les persones segons la seva vàlua

cia de les desigualtats entre homes i dones i la necessitat d’eliminar-les.

econòmica.
Partint de denunciar desigualtats legals
i assassinats masclistes, arribem a què
el feminisme ha de ser, per definició,
universal, transeccional i anticapitalista.
L’espiral.

Però si una característica defineix el feminisme, és la solidaritat. El feminisme
no pot tancar els ulls davant la situació
en la qual viuen milions de dones arreu
del món. Té vocació universalista. I no
només és una qüestió territorial, també
ho és de classe. Podem ser soroses entre nosaltres (dona, blanca, cis, hetero,
necessitats econòmiques cobertes), com
a víctimes de l’opressió masclista estructural, però l’heteropatriarcat genera
altres opressions en contra d’aquestes
també hem de lluitar, perquè, al final, es
tracta d’un sistema que gira al voltant
d’una minoria privilegiada i minoritza i
menysté a la resta: dones, sí, però també
infants, gent gran, persones racialitzades,
persones amb algun tipus de discapacitat... El món es divideix, segons la seva
lògica, en qui produeix, en qui facilita
la producció i, encara a un graó inferior,

Però el sistema és pervers i els seus mecanismes d’autodefensa són sofisticats.
Després de dècades de lluita per esborrar les fronteres entre grups, el sistema
s’ha adaptat i ha posat el focus del debat
en la permeabilització d’aquestes fronteres. El discurs trampós del capitalisme,
allà on l’ha de menester, de la igualtat
d’oportunitats. Trampós perquè confon
igualtat amb equitat, ja que per molt que
no hi hagués impediments legals per a la
igualtat, la realitat de cada persona, de
cada col·lectiu, frena les seves possibilitats. I trampós, sobretot, perquè no elimina les fronteres, simplement permet
una certa heterogeneïtzació dels grups.
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Tot canvia per seguir igual: opressors
i oprimits. Les dinàmiques de fons no
varien si individualment una persona
s’integra a un grup al qual en teoria no
hauria de pertànyer.

roritat i l’empatia com a sabates i la justícia i el benestar com a meta, tenim un
llarg camí al davant.

El feminisme va més enllà de rompre els
estereotips de gènere de forma individual, que és imprescindible, però només
és una passa en el llarg camí. No és fàcil rompre aquests estereotips, la pressió
social per seguir-los, per molt subtil que
sigui, és molt forta i, per descomptat, el
sistema no ajuda gens, qüestionant contínuament a qui s’atreveix a jugar un rol
que no li pertoca i, fins i tot, fent que la
mateixa persona es qüestioni (us sona
la síndrome de la impostora?). El canvi real es donarà quan sigui col·lectiu.
Quan s’esborrin les fronteres entre grups
i es visibilitzin i es donin la mateixa importància a les necessitats i desitjos de
tots els col·lectius i de totes les persones.
Totes i tots hi sortirem guanyant.
Sense, naturalment, oblidar ni deixar de
lluitar per totes i cada una de les reivindicacions feministes històriques, contínuament la reflexió i l’evolució ens
posen al davant nous reptes. Amb la so-
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1. LES PIONERES EN EL
FEMINISME A MALLORCA
Francisca Mas Busquets i Lila Thomàs i Andreu
Ex-directores de l’Institut Balear de la Dona

La coordinadora d’aquest número de L’Altra mirada ens demana un article on expliquem la història del feminisme a la nostra
illa, segurament perquè ja tenim una edat i
hem participat en múltiples mobilitzacions,
des de ben joves, en defensa dels drets
de les dones. Aquestes són les raons de la
comanda, perquè cap de les dues som historiadores. Afortunadament ja hi ha investigadores que treballen aquest àmbit de la
nostra història més recent, seguint les passes iniciades per altres pioneres com na Isabel Peñarrubia Marquès que ens ha donat
a conèixer les nostres avantpassades en el
feminisme.

de la “Asociación Internacional de Trabajadores”. Dones que tenien relació amb altres
dones de l’Estat i eren molt lluitadores. Demanaven millores salarials i més educació.
És a dir moltes treballadores anònimes que
lluitaven per les millors socials. Com a resultat de les seves lluites hi ha les cases-bressol
o casa-cuna, creades per les organitzacions
obreres, com la Gota de Llet 1906, que donava biberons als fills de les obreres. Sabem
d’una vaga de modistes a Mallorca de 1911.
Les primeres dones que veiem participant a
la política amb mítings i articles les trobem
al final del XIX, al si de la UOB- Union Obrera Balear-(1881), es va formar la Secció de
Dones i reclamaven escoles nocturnes, ja
que per elles, l’eina més alliberadora era
l’educació.

Hem de tenir un record especial per aquelles primeres valentes dones que iniciaren
la lluita en temps molt difícils. A finals del
segle XIX i inicis del XX trobem dones no
pròpiament feministes però sí protagonistes dins el món sindical, cultural, educatiu,
com na Clara Hammerl precursora en la primera escola fora de Madrid amb els postulats de la Institución Libre de Enseñanza, a
Pollença el 1879.

El 1883, dones polítiques ben actives “Republicanes federals mallorquines”, amb
al·lotes que amb 16 anys ja participaven en
mítings i publicaven articles com Magdalena Bonet i Fàbregues. Elles organitzaren el
que hagués estat el primer Congrés feminista a tot l’Estat, el 1883, d’àmbit nacional
que es va frustrar per l’ofensiva del patriarcat catòlic.

Un sindicat d’obreres cosidores, el 1870 a
Palma, “La Virtut Social” que formava part
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Ja en l’adveniment de la II República la primera dona i única, que es presentà a les
eleccions del 1933 fou Maria Mayol i el 8
de març del 1934 el grup femení comunista
celebrà el dia de la dona per primera vegada a Mallorca a tres barriades de Palma, hi
intervingueren Antònia Pascual, Aurora Picornell i Catalina Flaquer, els temes eren la
falta d’aliments, la necessitat de cases bressols per les mares obreres i la lluita contra el
feixisme. La segona vegada que se celebrà
el dia de les dones treballadores fou el 8
de març del 1936. Recordem aquestes tres
dones, assassinades pels feixistes el cinc de
gener de 1937.

ser molt important per aconseguir despertar la mobilització feminista. A principis
de la dècada dels setanta va sorgir el Moviment de Dones Democràtiques del Partit
Comunista a Mallorca que va arribar a agrupar una quarantena d’activistes, que encara
que en el principi la majoria pertanyien a
classe mitjana i universitària es va aconseguir la seva extensió en els sectors obrers,
fet que ajudà a la lluita pels drets laborals,
ja que en aquella època hi havia un elevat
percentatge de mà d'obra femenina sotmesa a condicions de Treball molt precàries,
moltes d’elles treballadores d'hostaleria i
que varen tenir un paper molt important a
les protestes laborals dels anys 70.

Hem manllevat una plana del llibre de na
Carme Vidal Les dones a Mallorca. Un llarg
trajecte cap als feminismes. Editat per Lleonard Muntaner, 2019, Col·lecció Llibres de
la Nostra Terra /122 :

Així, per exemple, Maria Bonnín Cortés va
ser acomiadada del seu lloc de feina arran
de la vaga de l'Hotel Bellver a 1974. La primera vaga de cambreres de pis per reclamar igualtat de salari amb els cambrers.
Una vaga feminista precursora de la lluita,
de les «kellys» que continuen reclamant
millores substancials en les condicions laborals i salarials.

Feminisme a Mallorca durant la transició.
Després dels avenços aconseguits en l'àmbit legislatiu durant la II República (19311936), el franquisme va deixar una marcada
i evident desigualtat entre dones i homes.
La dictadura no va deixar sortir a les dones
del seu limitat i imposat lloc i rol, la casa i la
cura de la família. A finals dels anys 60 i després de més de quaranta anys de dictadura
es va despertar un gran moviment social
que va donar protagonisme a les dones, fos
des de la Universitat o des del carrer on la
participació femenina es va donar sobretot
per part de dones casades.

Però va ser a partir de 1976 quan el moviment feminista es va desenvolupar amb
gran força començant a reivindicar la despenalització de l’adulteri, la legalització dels
mètodes anticonceptius i l'avortament, el
reconeixement d'una sexualitat lliure i una
llei de divorci no discriminatòria per a les
dones.
L’any 1977 se celebren les primeres eleccions democràtiques, després de la mort
del dictador Franco, dues dones encapçalen

El sorgiment del Moviment Democràtic de
les Dones l’any 1965 en diverses ciutats va
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llistes electorals Francisca Bosch Bauzà pel
Partit Comunista d’Espanya- PCE i Aina Gomila Barber del Front de Treballadors de les
Illes FTI. Cap de les dues arribaren al Congrés.

L’any 1981 es va crear "l'Assemblea de Dones", que publicaria la revista "Aixa".
Del primer grup, “Dones de Mallorca”, el
tret característic era la doble militància perquè moltes de les dones militaven als partits
d’esquerra, feren molta de feina com per
exemple la campanya de despenalització de
l’adulteri i dels anticonceptius amb recollida
massiva de firmes, també tenien un programa setmanal de ràdio. Volem compartir els
punts que reivindicaven fa 46 anys per valorar el camí que hem fet i la permanència
de moltes de les desigualtats denunciades
fa tant de temps.
En el camp laboral:
-Supressió de les discriminacions a la Seguretat Social
No discriminació pel sexe per accedir als
llocs de treball.
A igual treball, igual salari.
Guarderies públiques amb horaris compatibles amb els laborals.

En aquell any, apareixen quasi simultàniament tres grups: Dones de Mallorca,
Col·lectiu Pelvis i Grup per a l’Alliberament
de la Dona. Hi trobam dues tendències clares, la que propugnava l’acció política simultània a la feminista i per tant la doble
militància i una segona, que considerava el
feminisme com a alternativa global a una
societat patriarcal.
Tornem al llibre de na Carme Vidal ja esmentat:
En aquest marc, a Mallorca l'any 1976 es
va crear a Palma l’"Associació de Dones de
Mallorca". El mateix any també va sorgir el
"Moviment Feminista Independent", que
va editar la revista "Ses Cotorres Alegres", i
va sorgir el "Col·lectiu Pelvis", impulsat per
Leonor Taboada, organització més pròxima
al feminisme radical nord-americà on la sexualitat se situava en el centre de l'anàlisi
teòrica, i a més també va introduir la pràctica del Self-Help amb l’objectiu de superar
el coneixement que des de les institucions
sanitàries s'havia donat sobre la salut i la
sexualitat femenina a través de l'autoexploració. Posteriorment, el Col·lectiu Pelvis es
va transformar en el "Col·lectius de Dones",
i ja el 1984 en "l'Associació de Dones de les
Illes Balears per a la Salut" (ADIBS), encara
avui activa.

En el camp jurídic:
Els mateixos drets penals i civil per dones i
homes
Legalització d’anticonceptius i amb càrrec a
la SS
Despenalització de l’avortament
No discriminació legal de la mare fadrina
No discriminació legal dels fills naturals respecte dels legítims.
Llei de divorci
En el camp familiar:
Pàtria potestat compartida
Socialització del treball domèstic a través
de serveis socials: menjador, guarderies, i
altres.
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En el camp sexual:
No utilització de la dona com a objecte sexual de reclam publicitari
Abolició de la Llei de Perillositat social
Adopció de mesures per combatre l’explotació de la prostitució femenina.

sident del Govern Balear davant l’assassinat
d’una dona va dir a una tertúlia radiofònica
“Mira si son malas de matar, las mujeres”,
“8 puñaladas le tuvieron que dar, se resistía”. El Lobby va iniciar una gran campanya
(cartells, declaracions, denuncia fiscalia), el
2 de juliol el president es va retractar i el 6
del mateix mes va deixar la política empès
per la corrupció del túnel de Sóller i altres,
evidentment la campanya feminista va ser
un element més en aquest fet, no l’únic
però sí un dels importants.

En el camp educacional:
Abolició de les assignatures especials per a
la dona.
Desaparició del “Servicio Social“ concebut
com actualment.
Revisió textos escolars.

La intervenció del Lobby davant el Defensor
del Poble va ser l’origen del primer informe
d’aquesta institució sobre la violència domèstica del 1998. Reproduïm un paràgraf
de la introducció:
“Como consecuencia del número de quejas
que comenzaron a recibirse a finales del
pasado año 1997 y especialmente la queja procedente de la Asociación Lobby de
Dones de Mallorca, esta institución estimó
necesario elaborar un estudio monográfico
acerca de los malos tratos, las agresiones y
las lesiones que sufren las mujeres dentro
del ámbito domestico”
També el Lobby va actuar com acusació popular en alguns supòsits d’assassinats masclistes. La seva intervenció per la creació
de l’Institut Balear de la Dona, ja que sempre feia propostes abans de les eleccions
i aquesta va ser acceptada per la majoria
que va governar el 1999 en el primer Pacte.
La llei de creació de l’organisme és de l’any
2000.
Tornam al llibre de na Carme Vidal:
D'entre les sòcies del "Lobby de Dones"
algunes són professores de la Universitat

Com podeu observar algunes s’aconseguiren, llevar les assignatures i el Servicio Social, però algunes malauradament es mantenen avui dia. A Palma l’any 1979 es fa la
primera manifestació contra les violències
masclistes, per l’assassinat d’una dona a
S’Arenal, i anys més tard, una gran mobilització feminista l’any 1985 contra la decisió
del batle de Palma Ramon Aguiló de tancar
el centre de planificació familiar que havia
funcionat durant quatre anys.
L’any 1986 es crea Moviment per la llibertat
i la Igualtat de la Dona MLIM que intentava
agrupar totes les feministes, i uns anys més
tard:
El 1994 sorgeix el "Lobby de Dones de Mallorca", format per un centenar de dones de
diferents edats, professions i origen, amb
històries de militància política diversa, però
amb un objectiu comú: la necessitat d'unir
esforços per un mateix projecte.
De l’activisme d’aquest grup podem destacar tres actuacions:
El cas Cañellas. El 30 de juny del 1995 el pre-
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de les Illes Balears, entre elles destaquen
Francesca Mas Busquets, Esperança Bosch
Fiol i Victòria Ferrer Pérez entre d’altres, i
treballen en diverses línies d'investigació
sobre temes feministes. La necessitat de
trobar-se, de compartir experiències i idees,
de fer-se visibles també a la Universitat va
fer que des de l'estiu del 2000 ens constituís

Una vegada aconseguit els Consells de participació s'obre un debat entre les entitats
que formen part de la Plataforma, sobre si
és convenient continuar com a tal i es decideix que no.
Però algunes entitats continuen pensant
que és important la unitat per reivindicar i
fer visibles totes les desigualtats que patim
les dones i sobretot, denunciar les violències masclistes i per aquest motiu es constitueix Feministes en Acció l'any 2012, que
inclou no només associacions i entitats sinó
també les secretaries de les dones de centrals sindicals i de partits d’esquerres.

l’Associació Universitària d'Estudis de Gènere".

Enguany se celebrarà el mes de juliol el 25è
aniversari de la Universitat d’Estiu d’Estudis
de Gènere que iniciaren aquestes pioneres universitàries, n’ Esperança Bosch i na
Victòria Ferrer, de la UIB, amb el suport de
l’IBDona, aquest organisme també financia
la Càtedra d’estudis de Violència de Gènere
de la mateixa universitat.
Hi ha hagut altres associacions i entitats
feministes durant aquests anys, entre elles
volem destacar la Plataforma per la Igualtat, es constitueix l’any 2005 per reivindicar
la constitució dels Consells de Participació
de les dones a les diferents Administracions.
Agrupava totes les associacions i entitats feministes i organitzava les mobilitzacions del
8 de març, i del dia internacional contra les
violències masclistes.
Gràcies a la lluita d’aquesta Plataforma es
va crear l’any 2008 el Consell de Participació
de les Dones, autonòmic, presidit per una
representant d’una associació feminista i no
per la Consellera del qual depèn l’IBDona.
Igualment es creen els Consells de l’Ajuntament de Palma, i de la institució insular,
aquests sí presidits per la responsable política corresponent. Tots ells creats en les
legislatures de governs de pactes amb els
partits d’esquerres.

Durant els darrers anys el Moviment Feminista de Mallorca ha viscut una gran empenta, sobretot a partir de la convocatòria
de vaga feminista de l’any 2018, arreu de
tot l’Estat, amb campanyes internacionals
a favor del dret de l’avortament als països
d’Amèrica del Sud, o el #me too iniciat per
les nord-americanes. Recordem que va ser
la força de la resposta feminista la que va
aturar els intents del ministre del PP Ruíz
Gallardón, de retallar la llei d’interrupció
voluntària de l’embaràs.
A quasi tots els pobles de Mallorca hi trobem associacions de dones, una de les pioneres, El Col·lectiu de Dones de Llevant, de
Manacor, no hi ha espai per esmentar-les
totes.Avui trobem moltes associacions que
formen part del Moviment Feminista de
Mallorca. Aquest, amb empenta i coratge
organitza cada any les mobilitzacions del 8
de març dia internacional de les dones i el
25 de novembre contra les violències masclistes.
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2. UN #8M2022 PER UNA
#COOPERACIÓFEMINISTA
Ruth Escribano Dengra
Coordinadora de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) Universitat de les
Illes Balears @cooperacioUIB

De què xerram quan ens referim a una
cooperació feminista? Quines són les fonts
d’inspiració i el motor de canvi? Per què
ara? Es tracta només d’una moda, una xapa
o un formalisme? O bé pot suposar un canvi
important en les polítiques de cooperació al
desenvolupament? Aquestes i moltes més
preguntes són les que segurament us feu
amb el títol del present article, coincidint
amb el hagstat d’enguany de la cooperació
espanyola (CE).
Després de més d’un any de dedicació del
Grupo de Trabajo de Género (GT) del Consejo de Cooperación estatal, del qual ara
som presidenta com a representant de les
universitats, m’agradaria poder compartir
els principals aprenentatges i resultats, així
com els obstacles i reptes a futur.
Fruit de les reflexions i dels debats generats durant el procés de participació de les
persones integrants¹ del GT hem generat el
document “Orientaciones para una cooperación feminista” (ja disponible al web de
l’OCDS: http://cooperacio.uib.cat).

periències i aprenentatges dels moviments
feministes d'arreu del món, sobretot de les
feministes decolonials, les ecofeministes,
les que aposten per la interseccionalitat i
l’economia feminista i ètica i economia de
les cures.
La cooperació serà feminista o no serà transformadora, perquè la cooperació feminista
és una eina política de transformació de les
desigualtats sistèmiques i estructurals dels
contextos en els quals actua a fi d'aconseguir els canvis que permetin aconseguir la
justícia eco-social global.

Un document que ens proposa passar de
les ulleres morades a les progressives amb
un enfocament multifocal basat en les ex-
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No sols consolida els esforços per canviar
la posició i condició de les dones, sinó que a
més visibilitza les múltiples discriminacions
i les relacions de poder que ens afecten per
viure en un sistema capitalista, heteropatriarcal, androcèntric, colonial i racista. Per
tant, la política de cooperació feminista
reconeix que donar suport a la igualtat de
gènere en les seves diverses identitats, reforçar i enfortir l'agència i els drets de les
dones i nenes és el millor mitjà per a construir un món més just, pacífic, inclusiu i sostenible.
Actualment per una banda, en l’àmbit de
la cooperació ens trobam en un procés de
reformes de les estructures, polítiques i
normatives on la voluntat política permetria, encara que no sense resistències, una
revisió baix els enfocaments feministes en
consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.

d'acció exterior i de cooperació que donin
resposta a aquests desafiaments.
Per tot això, és ara el moment d’apostar
pel terme de cooperació feminista² sobre
el que hem estat investigant, debatent i
construint propostes que s’han nodrit dels
diàlegs³, les experiències i les demandes
sobretot dels col·lectius feministes del Sud
global⁴.
Com antecedents, cal remarcar l’existència
des de l’any 2007 de l'Estratègia de “Género
en desarrollo” de la cooperació espanyola,
ja que aquesta ha estat pionera en transversalitzar l'enfocament de gènere com una
senya d'identitat, encara que hagués hagut
de comptar amb més recursos econòmics
i més voluntat política per poder ser més
efectiva. Durant els darrers anys s’ha fet un
esforç per part dels agents de la cooperació (sobretot del grup de feminismes de la
CONGDE⁵) d’avaluar les pràctiques i les iniciatives del nostre entorn més immediat⁶
com a font d’inspiració per poder millorar,
avançar i replantejar-se les polítiques i les
estructures de la cooperació.

I per una altra banda, som conscients de
la creixent importància a escala global dels
moviments feministes i de la seva força de
transformació social, amb les seves propostes i reflexions decolonials, antiracistes
i ecologistes, d'aquí i dels contextos en els
quals és present la CE i les demandes de la
qual reflecteixen la imperant i urgent necessitat d'implementar noves polítiques
¹El GT conformat ara mateix per dones representants de: les universitats espanyoles, Coordinadora de ONG para el desarrollo-España (CONGDE), Dirección General de Política de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUC), Instituto de la
Mujer, SEDRA- Federación de planificación familiar, Confederación Española de
Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), Agencia española de cooperación
internacional al desarrollo (AECID) i oficina de Acción humanitaria.
²Fins i tot és un tema de debat la terminologia que es fa servir, unes apostem de
manera compromesa per una cooperació feminista i altres que troben que seria
més estratègic anomenar-la com enfocament feminista per evitar el risc que es
buidi de contingut el terme feminista. Com deia el debat està servit perquè ambdues postures tenen els seus punts forts i febles.
³S’han organitzat i se segueixen impulsant moltes iniciatives i espais de diàleg,
de construcció conjunta i enfocament local-global com per exemple la sessió
Veus del Sud de la DG de Cooperació del Govern de les Illes Balears amb dones
defensores: https://caib.webex.com/caib/j.php?MTID=m3c312b1eb2e612ba-

Un altre moment crucial a destacar de la
cronologia del procés participatiu va ser el
mes de març del 2021 quan es va presentar a la Moncloa el Plan de acción exterior
b9539e071eca9e10 o les nostres darreres jornades (2021): Jornadas de cooperación feminista. Del discurso al acuerpamiento.
⁴Sud global: tots aquells països i regions que comparteixen una història de
colonialisme, neocolonialisme, i marginació política, econòmica i cultural. Es
caracteritzen per estructures socials i econòmiques basades en grans desigualtats relacionades amb el nivell i l'esperança de vida i l'accés als recursos (Daus
i Connell 2012, 12–13).
⁵Entrevista/conversatori amb la CONGDE i companyeres feministes activistes
de Nicaragua: https://coordinadoraongd.org/2021/03/las-mujeres-del-sur-seran-quienes-validen-o-no-la-propuesta-de-la-cooperacion-feminista%EF%BF%BD/
⁶Països com Suècia (2014), Canadà (2017) i França (2018) ja compten amb polítiques exteriors feministes amb diferents graus de compromís d'incidir en canvis
estructurals en les seves pròpies institucions, en les seves polítiques comercials
o en els seus enfocaments per a entendre la cooperació al desenvolupament.
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feminista del MAUC i a continuació el mes
d'abril quan el Govern va aprovar com a document vinculant una Estrategia de Acción
Exterior 2021-2024.

Transformació Social des d'una perspectiva
feminista multifocal.
7. Defensar els drets de les dones, especialment el dret a la igualtat de gènere, col·laborant amb les lluites de les defensores de
drets.

Des de llavors s’han obert diferents moments per a la reflexió conjunta, per recollir els comentaris i suggeriments d’altres
actors externs al GT que han estat molt
importants com inputs per a poder aterrar
millor els camps d’acció de la cooperació feminista i que de forma resumida serien els
següents:

8. Impulsar accions de prevenció, mitigació,
protecció i reparació davant totes les formes de violències, exclusió i discriminació
de dones, joves i nenes.
9. Secundar i propulsar l'apoderament de
les dones: participació i lideratge social, i
polític en la presa de decisions.

1. Abordar d'una forma contundent la lluita
contra les causes estructurals de la feminització de la pobresa a escala global

10. Promoure la justícia ecosocial des de
l'enfocament de l’ecofeminisme per posar
la vida al centre.

2. Fomentar la sobirania alimentària dels
països i les seves comunitats a través de
polítiques que visibilitzin i donin suport al
paper clau de les dones en la producció
d'aliments i distribució d'aquests.

11. Aconseguir la justícia econòmica a través de l'apoderament socioeconòmic, basat
en l'economia feminista i el treball decent i
sostenible.

3. Assegurar l'accés de dones, joves i nenes
a la protecció i als béns, recursos i serveis
en igualtat.

12. Fomentar l'ètica de les cures, incidint en
la corresponsabilitat i redistribució del treball de cures no remunerat i la seva valoració i dignificació.

4. Implantar un sistema de cobertura universal pública de salut que garanteixi especialment l'exercici dels drets sexuals i reproductius i l'autonomia corporal.

13. Abordar la bretxa digital i cientificotècnica de gènere.

5. Promoure una educació de qualitat, que
incorpori programes i iniciatives de defensa
del dret a l'educació i a la formació professional de les dones, joves i nenes.
6. Elaborar una Estratègia d'Educació per
a la Ciutadania Global o Educació per a la

14. Incorporar de manera sistemàtica la interseccionalitat com a eina analítica i política.
15. Impulsar la participació i lideratge de les
dones en la prevenció i resolució de conflic-
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tes, i la consolidació de la pau i seguretat
mundials.

Ja sabem que el paper ho aguanta tot i que
els reptes i les resistències per implementar els camps d’acció descrits no són petits,
per la qual cosa ara cal passar a l’acció, treballar les aliances estratègiques, continuar
reflexionant i aprofundint en què significa
un enfocament feminista amb visió crítica
aplicada als àmbits de la política exterior, la
cooperació per al desenvolupament, l'educació per a la transformació social i l'acció
humanitària des de la coherència de polítiques.
De tal manera que no es quedi només en
el discurs, sinó que s'asseguri la seva implementació amb l'assignació necessària de
recursos i capacitats a mitjà i llarg termini,
ja que és urgent avançar de forma decidida
i valenta.

16. Apostar per la incidència en les polítiques per a promoure la despatriarcalització
i la transformació cap a la democràcia participativa, la governança i justícia feministes
en totes les fases del cicle de gestió de projectes.
17. Reforçar les aliances estratègiques amb
les organitzacions feministes, de dones i de
drets humans del Sud global i dels agents
de cooperació.
18. Implementar un sistema de seguiment,
sistematització, gestió del coneixement i
avaluació que aplicació els enfocaments feministes
En definitiva avançar cap a una cooperació
feminista no una tasca fàcil, suposa incorporar a l'estratègia dual de gènere vigent,
les actuals propostes feministes basades en
la diversitat d'experiències dels diferents
actors: moviments feministes i LGTBQ+,
associacions i organitzacions de dones i defensores de drets.
També suposa transversalitzar, tant en l'elaboració, aplicació, seguiment i avaluació de
les accions de cooperació, un enfocament
multifocal que es nodreixi del feminisme
decolonial, postcolonial i interseccional,
dels ecofeminismes, de l'economia feminista i de l'ètica i economia de les cures (sense
deixar de banda que la cooperació feminista també pugui ser un àmbit sectorial de la
CE).
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3. PER A TOTES, TOT
Neus Tur Bujosa
Activista feminista i politòloga experta en estudis de gènere

vada per la repulsa i el malestar causat pel
nomenament del president Donald Trump.
La marxa va tenir la seva rèplica a altres ciutats dels Estats Units, i d’altres capitals com
Londres, París, Roma, Madrid o Barcelona
(616 en total).

El 10 de maig del 2015 el cos de Chiara Páez,
una al·lota de 14 anys, va aparèixer sense
vida al jardí de cals padrins de la seva parella, a Rufino, Santa Fe, Argentina. Na Chiara,
embarassada de tres mesos, havia estat assassinada pel seu company, Rubén Mansilla, de 16 anys, per haver-se negat a avortar.
Aquell crim – i dècades de feina de formiga
del feminisme organitzat a l’Argentina – va
suposar una mobilització sense precedents
contra les violències masclistes. El 3 de
juny de 2017, marxes de milers i milers de
persones sota el lema #NiUnaMenos van
recórrer els carrers de 80 ciutats del país,
replicant-se també en llocs com l’Uruguai,
Xile, Mèxic, Equador o Perú, entre d’altres.
El moviment no va perdre impuls i va tornar
a mobilitzar-se el 3 de juny de 2016 amb la
consigna #VivasNosQueremos i el 3 de juny
de 2017 amb la consigna Basta de violencia
machista y complicidad estatal.

El 8 de març del 2017 al crit de Ni una menos, vivas nos queremos les feministes
argentines convocaven la primera vaga
mundial de treball productiu i reproductiu
i milions de dones es mobilitzaven en més
de 57 estats d’arreu del món.
El 5 d’octubre del 2017, el New York Times
va publicar el conegut com a Cas Weinstein,
en el que desenes d’actrius acusaven el totpoderós productor de Hollywood, Harvey
Weinstein, d’assetjament i agressió sexual.
El cas va suposar posar en el focus social,
polític i mediàtic la violència sexual, des de
la visió feminista com a columna vertebral, i
dones de tot el món van compartir les seves
pròpies històries baix el hashtag #MeToo,
replicant-se també en el context de l’Estat
amb el #Cuéntalo iniciat per la periodista
Cristina Fallarás.

Lluny d’aturar-se, l’embranzida feminista
continuava estenent-se. El 21 de gener del
2017 va tenir lloc a Washington una de les
manifestacions més multitudinàries dels
EUA que es recorden, el Women’s March,
impulsada pel moviment feminista i moti16

El 8 de març del 2018, sota el lema Si ens
aturam el món s’atura, l’efervescència feminista global es traslladava a l’Estat espanyol
amb la convocatòria d’una vaga productiva,
de cures, estudiantil i de consum. Una vaga
feminista que va desbordar totes les previsions, adoptant una centralitat sense precedents en l’agenda política, social i mediàtica i que es tornaria a convocar l’any 2019
aconseguint els mateixos èxits.

Amb la quarta onada, eclosionada a casa
nostra amb les vagues feministes del 2018
i 2019, cuinada amb treball persistent durant dècades i marcada per impactes recents com la crisi del 2008, s’han incorporat
noves generacions de feministes que, gràcies a la genealogia de feministes que ens
han precedit, han aportat noves mirades.
En el nostre context, a més, la inauguració
d’aquest nou cicle ha permès també – encara que queda molt camí per recórrer – la visibilització de subjectes polítics que fins ara
no tenien veu, com el cas de les migrants,
les racialitzades, les trans, les no binàries,
les treballadores sexuals, les kellys, les lesbianes, les treballadores de la llar...

Des de llavors i encara que les ones necessiten temps per sedimentar-se i quan hi som
dins ens costa veure-les amb claredat, tots
els símptomes i les mobilitzacions feministes massives arreu del planeta apunten que
som en una nova onada feminista.
Una en la que els feminismes, que sempre
han estat en plural – com han anat demostrant els diferents corrents i on, per cert, el
conflicte no hi ha estat absent, s’han eixamplat quantitativament i qualitativa. Des de
la lluita per vides lliures de violències masclistes, passant per l’habitatge, la valorització i redistribució de la cura, la derogació
de la llei d’estrangeria o els CIEs, la lluita
ecologista, el sindicalisme, la lluita contra la
LGTBIQfòbia, les pensions, l’antiracisme, la
factura del llum, les maternitats, l’antiimperialisme, la llei trans o l’antifeixisme.

El nou cicle ha tengut com a punt de partida
i com un dels focus la lluita contra totes les
violències masclistes – especialment la sexual – i les desigualtats per raó de gènere,
però també ha connectat i posat en pràctica
la idea de la interconnexió amb la resta de
violències i desigualtats estructurals i la necessitat de combatre-les juntes.
Perquè les assemblees feministes, carrers,
places i cases estan compostes per realitats diverses creuades per diferents eixos
d’opressió que són més que el ser dones:
perquè no tenen papers, perquè són lesbianes, són negres, són trans o han de conviure amb factures de llum, precarietat, racisme, sexisme, preus de lloguer abusius i
desnonaments, LGTBIQfòbia o emergència
climàtica.

El feminisme serà interseccional o no serà
Des de la tercera onada, de fet, les dones
més precaritzades, les dones als marges, les
chicanas i el moviment afroamericà, els feminismes postcolonials, el feminisme lèsbic
i les teories queers ja començaven a reclamar una lluita molt més interseccional.
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Lluites comunes, punts de trobada

Els debats i resistències, les disputes i els
corrents han existit sempre en el moviment
feminista però lluny de ser un perill poden
ser un mecanisme per avançar, enquirir-nos
i estendre lluites i drets. El feminisme hauria de ser el punt de trobada i una eina per
comprendre millor les relacions de poder
entre classe, gènere, raça, edat, sexualitat, i
un llarg etcètera. Per entendre que els eixos
d’opressió es creuen i generar desigualtats
específiques i que l’enemic comú i el punt
de trobada és el sistema patriarcal, racista i capitalista amb la resta de llinatges. És
aquest punt de trobada en el que cal construir. Perquè el sistema que volem transformar ens ha mostrat que és polièdric i que és
tots aquests enemics a la vegada.

Per descomptat i com en tota ona hi haurà
debats i resistències. No serà la primera vegada. A tall d’exemple, és cèlebre la disputa
recordada amb el nom d’Amenaça Lavanda
iniciada per Betty Friedan – considerada
la que va inaugurar del feminisme liberal
i autora de La mística de la feminitat en la
qual analitzava la insatisfacció de les dones
de classe mitjana que no es conformaven
en ser àngels de la llar – quan va qualificar
així a les lesbianes franceses i les va acusar
“d’amenaça pel moviment” en una reunió
de la NOW (l’Organització Nacional de Dones, la més important dels EUA).
En aquella trobada de 1969 Friedan argumentà que la presència d’aquelles dones
distrauria dels objectius d’obtenir igualtat
social i drets laborals per a les dones. Va tenir seguidores, no es pot negar. Però, com
no podia ser d’altra manera, després que
moltes feministes lesbianes abandonessin
l’organització, després de l’exclusió de qualsevol qüestió relacionada amb els drets de
les lesbianes en el II Congrés per a Unir a les
Dones, partrocinat per la NOW i després de
l’activisme de grups com el lesbofeminista
Lavender Manace, finalment, l’any 1971 la
NOW va incloure els drets de les lesbianes
entre les seves polítiques i punts clau.
Irònicament, aquesta exclusió a qui qüestionava l’heterosexualitat va ser un gran
impuls per a la creació de grups feministes
de lesbianes i l’any 1977, en la Conferència
Nacional de Dones de Houston, Friedan es
va disculpar i donar suport actiu a una resolució contra la discriminació per orientació
sexual.

Existeix un impuls indubtable cap a una visió
dels feminismes que faci possible un compromís amb totes les lluites d’emancipació
des de l’assumpció de privilegis. Allò de no
volem drets per a unes, volem drets per a
totes. Com diu la politòloga Noelia Adánez,
“el feminisme no ha de transversalitzar-se,
sinó arrelar-se perquè no es converteixi en
un gueto”.
La potencialitat del feminisme interseccional és el de fer un moviment més horitzontal i democràtic capaç d’alterar la situació
actual de les coses i des de la lògica col·lectiva conquerir una nova generació de drets.
Sense transformació social la lluita feminista serà molt limitada.
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4. MOVIMENT D’HOMES
EN RECERCA I CAMINS DE
DISSIDÈNCIA
Enric Urbano Àngel i Pere Fullana Falconer
@HomesTransitant

La masculinitat ha passat a ocupar espais de
debat, estudis, investigacions, tant als mitjans com a l'Acadèmia. Fins i tot es va reflectint dins l'art: Cinema, teatre, etc. La crisi de
la masculinitat de llarg i profund recorregut
cerca respostes, La pregunta sovint incòmode i amb certa trampa sobre que significa
ser home, va mostrant-se arreu.

Ara en aquests dies es mostra escandalosa
i criminal, amb l'acció de guerra i invasió a
Ucraïna, sense oblidar l'extensa presència
de conflictes armats arreu del planeta. En
aquest sentit, des d'Homes Transitant, hem
cercat posicionar-mos: https://bit.ly/3sKFXKv en el Diaridebalears.cat
Cada vegada és més fàcil trobar articles, bibliografia, etc. que posen en relleu els paràmetres de la masculinitat, uns sota el marc i
nodriment de la interpel·lació dels feministes, altres no obstant des de la ràbia, des de
la reacció rància, esclaten en formulacions
de reafirmació de la cultura masclista i patriarcal. L'aflorament de la lluita feminista
ens ha aportat la gran oportunitat de la indagació personal i col·lectiva envers els significats i els rols de la masculinitat. Ens va
obrint els camins a poder entendre que el
fet de ser home, i la seva crisi, ha de descobrir respostes i sortides més enllà del cercle
únic i egocèntric al qual estam inscrits, com
si la normalitat, el fet natural hagi de ser
aquesta condició unilateral i androcèntrica.

Una altra cosa és poder definir respostes
prou clares i precises per a tal d'establir camins per a consolidar el paper dels homes
en un món cada cop més sacsejat per múltiples factors que remouen les bases de la
masculinitat normativa.
Possiblement començam a ser conscients
de manera significativa del que cercam, del
que hem de ser, del paper a desenvolupar.
Potser la interpel·lació feminista ens posa
al davant la realitat, amagada al llarg d'anys
d'història androcèntrica, naturalitzada, omnipresent i expandida de manera supremacista. La masculinitat hegemònica se sosté
sobre peus de fang. Amb arrels de domini
massiu i considerada com a eix definidor de
la major parts dels afers de la vida tant a
l'àmbit privat com en el públic.

El moviment d'homes, com indicador del
canvi.
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Per entendre i captar la creixença del moviment d'homes per la Igualtat a l'Estat
espanyol aconseguirem informacions cada
cop més extenses, com es va explícit en el
treball següent: https://bit.ly/3MbVCKL.
Es presenta com (in) complet i, així i tot,
esdevé un recull recomanable, des del qual
poder conèixer com es va configurant una
xarxa, un teixit que va oferint cau als homes
que cerquen aconseguir espais de diàleg
més enllà del que és convencional i normatiu.
Aquest article no pot ni pretén, abastar
tota la diversitat d'aspectes i detalls, posant
accent en cada lloc on ha anat sorgint un
grup d'homes, on s'ha establert una associació, on es va mostrant viva la militància,
deixa una empremta, genera oportunitats i
va encaminant pensament i consciència de
dissidència patriarcal. Amb matisos, amb
perspectives particulars i cercant donar
resposta a cada moment, a cada sentir del
col·lectiu que emprèn la iniciativa, a hora
d'ara al llarg de tot el territori de l'Estat és
possible considerar alguna proposta que
neix del batec d'homes que divergeixen del
model normatiu de la masculinitat.

a terra pionera. A Llatinoamèrica es mostra
certament molt viva, contribuint en gran
manera a tot el fet de transitar de molts
homes que des de la mirada antipatriarcal,
cerquen ubicar-se envers la transformació
dels eixos de convivència igualitaris, cercant
rompre amb les violències masclistes, cercant abolir el model de la cultura masclista
patriarcal i heteronormativa.
Es van configurant xarxes que des de la
complicitat de lluita, seguint esquemes comuns, van modelant experiències, sigui des
de les Universitats, moviments socials, etc.,
generant espais compartits i d'aprenentatge col·laboratiu.
Mereix citar-se Mengage Ibèria, https://bit.
ly/36ORf8a que seguint les òptiques més
globals, cerca sumar experiències locals,
grups d'estudi i militància, per tal d'afegir
visió col·lectiva, desenvolupament, amplificant i generant presència, a la vegada intervenint i interpel·lant front a les Institucions.
El moviment d'homes posant l'accent des
de la Perspectiva de Gènere, com a guia, i
en un procés continuat, tot i que pausat i
certament minoritari, va establint xarxa.
Respostes i estratègies que van calant, oferint espais generadors de trobada. Mentre
també les referències a una masculinitat
fortament aferrissada al model tradicional,
cerca fer-se molt present, defensant el més
agre, violent, posseïu, que caracteritza la
cultura masclista.

Es pot afirmar que aquesta xarxa minúscula,
va posant arrels, abraçant el que els homes
que en foren pioners, van marcar com a full
de ruta. Amb imperfeccions, amb dubtes,
assumint que des de les errades van consolidar el camí.
El recorregut que es va fent ens fa confiança
i és mereixedor de continuar alimentat el
seu avançar. Una realitat que tot i no ser
exclusiva ni tampoc original prop nostre.
Canadà fou un dels indrets reconeguts com

La incomoditat com a estímul.
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Un sentiment d'insatisfacció que trobam
i sentim es desperta en nosaltres els homes, quan enfront del model tradicional,
conformant-se en la cultura naturalitzada, genera i es mostra, en un inici que ve
en desvetllar a la recerca. Ens serveix una
pregunta que formula Joan Sanfélix a l'obra
citada (1): "Quins elements trobam a l'hora de definir la masculinitat, almanco en la
seva versió tradicional?" Que ens porta al
següent: Quins són aquests elements que
ens provoquen insatisfacció, que ens generen incomoditat? Potser hem d'admetre
que en una societat com la nostra són molts
els factors condicionants, que van dibuixant
la "suposada normalitat" fent que aquesta
normalitat es consideri profundament naturalitzada. Una naturalització que generació rere generació, es reprodueix i repeteix
en la conformació masculina, amb el risc de
generar frustració, atenint-nos al que ens ve
negat, el món emocional amb plenitud, i el
que ens ve donat com a mandat de gènere, amb un sistema que ens encaixona molt
sovint.

Un procés que transita des de l'espai més
profund i personal, de per si impulsor d'una
major consciència i coneixement, provocant una experiència que condueix a poder
implementar una convivència que creix en
pau interior, en acceptació dels fruits que
genera, activant més recerca i afirmant el
camí que es defuig del model de mascle tradicional, per créixer en una dimensió nova.
Fent aquests processos, adquireix una nova
perspectiva tot el que era el rol curricular
de l'home proveïdor, dominant, guerrer,
competitiu, per passar a assaborir una redefinició absolutament revolucionària del
paper d'home.
Quines són i què són les "noves
masculinitats"?
Anem alerta amb el sorgiment de noms que
tenen a veure amb modalitats freakes del
que parlem. Per què noves masculinitats?
Parlem d'assolir una nova conceptualització des de dintre. Parlem de revisar des
del més profund allò que conté de nou, per
tal que no sigui simplement una disfressa,
una cuirassa més, adaptada als nous temps,
tot mantenint per dintre, el cor i el corc del
mascle resistent, de l'home que amb vestits
nous, per dintre manté els seus monstres
apresos des de la naturalització del model
patriarcal.
Res de nou desvetllam si ens abraçam a la
idea de l'abolició de la masculinitat. Citem
de nou a Jokin Azpiazu Carballo, i la seva
obra: "Masculinitats i Feminisme", per fer
present que la involucració dels homes en
la lluita per la igualtat és profundament un
deute històric, amb aquest sentit de cap

Són molt probablement aquests factors
d'insatisfacció, d'incomoditat, amb molta
freqüència el punt d'estímul per a despertar
a la recerca. Per admetre el qüestionament i
permetre rompre amb tots els elements del
bagatge heretat des del patriarcat, per tal
d' acceptar descobrir formes de ser home
que es facin seva la "incomoditat productiva", que ens indica Jokin Azpiazu (2) i des
d'aquest estímul creatiu avançar cap a una
construcció com a homes que directa i amb
coratge va rompent amb la cuirassa de l'estructura patriarcal.
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manera pot esdevenir adient que emprem
llenguatge igualitari, que mostrem aliances
amb el feminisme, que ens sumem a minuts
de silenci, si no rompem radicalment amb
tot el que portem a sobre des de la cultura masclista. En aquest ordre, cal parar esment i considerar que únicament passant
per l'abolició de la masculinitat, aquesta
que porta el virus de la violència, la cultura
de la violació, les maneres subtils de mantenir els privilegis, continuar protegint i
disculpant la prostitució i el proxenetisme,
entre altres greuges que ens mantenen en
la situació supremacista, podrem assolir els
objectius de la igualtat.

que saben relacionar-se amb dones lliures
que ja no sofreixen per amor.
Un camí complex a recórrer col·lectivament.
Referint-nos abans al moviment d'homes
que lluiten per la igualtat, hem esmentat
la precària presència social d'homes organitzats al voltant d'una lluita a la qual ens
convoca la força del feminisme. Ens fa crida
i ens interpel·la en profunditat.
Els homes estam danyats. Els homes sostenim i exercim la força bruta, el poder, en
totes les dimensions denunciades des de
la lluita feminista. Els homes ens agombolam essent obedients al sistema patriarcal,
i ens en beneficiam fins a extrems. Deixemho ben clar: Els homes som els executors i
sostenidors, encara que sigui des de la indiferència, som la "nació home" infligint dolor i violència. Com hem de sortir d'aquesta
perversa roda a la qual ens condueix el sistema patriarcal?

Un "home nou", que potser ressona a un
llenguatge més o menys mite-poètic, ha de
ser un ésser radicalment separat de tota actitud i pràctica abeurada en la cultura masclista, treballant per erradicar totalment els
estils i pràctiques de les "clavegueres de la
masculinitat" (definit per Justo Fernández
López).
Proper, amb actitud i capacitat d'escolta,
assumint el rol de cures en totes les seves
expressions i pràctiques, bon amic i bon
amant, corresponsable amb la paternitat
si pertoca, respectuós íntegre en els espais
professionals i laborals. És potser un esquitx del perfil d'home al qual cal aspirar.

"Fins que no reconeguem col·lectivament el
dany que causa el patriarcat i el sofriment
que crea, no podrem abordar el dolor masculí. No podrem exigir el dret dels homes a
ser complets, a ser donadors i sostenidors
de vida. És evident que alguns homes patriarcals són de fiar i fins i tot són proveïdors
i cuidadors benèvols, però no deixen d'estar
empresonats en un sistema que els soscava
la salut mental" bel hooks, a "La voluntat de
canviar" (4) Aquesta força del canvi en els
homes, es troba tal vegada immensament
soterrada, segrestada per part del sistema
i la cultura patriarcal. Naturalitzada de tal

Un ésser humà home, que deixi per sempre la gestió del poder en benefici exclusiu
i propi. Deixant per sempre de ser "els nens
obedients al patriarcat" tal com defineix
Coral Herrera a "Homes que ja no fan sofrir
per amor"(3). Homes lliures en definitiva,
capaços d'escoltar a dones en lluita. Homes
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manera que ens hi sentim còmodes, com
un peix dins de l'oceà, on no pot distingir
l'aigua on navega. En uns espais de confort
que ens mantenen en una soporífera atmosfera que no identificam com a tòxica.
Per a sobreviure, per a fer-ho amb sana vitalitat hem de poder identificar el dany, que
infligim i que rebem d'un sistema, interessat fortament a tenir-nos silenciats. En seguir el ritme de la indiferència i continuar
nodrint la depredació patriarcal.

cultura patriarcal. Amb humilitat, al mateix
temps que amb la fortalesa a la qual ens
convida l'ètica feminista de la qual hem de
beure i nodrir-nos.
Grups d'homes i sostenibilitat.
Tot plegat la transformació, transitar cap
al que volem apuntar ha de fer-se des d'un
canvi profund. Amb una tasca personal, reconeixent les situacions privilegiades, sobre
les quals ens sostenim. Admeten la urgència
d'abandonar aquests espais de poder. Identificant la violència personal integrada i de
la qual ens hem de desfer. Únicament així
podrem legítimament denunciar la violència externa. Sense judicis, amb compassió i
responsabilitat.
Amb indagació personal i en grup, que ens
acompanyi i faciliti camins, on la trobada en
una realitat posada en comú, ens impulsa a
erradicar i abolir la pràctica masculina nafrada. Lluny de les complicitats de ramat,
anirem construint solidaritats basades en la
vàlua que atorga una perspectiva superadora de superioritat i el supremacisme.
Podrem tastar i assaborir experiències de
convivència, de cura, d'estima que ben segur ens aportaran creativitat i creixement.
Afavorint i generant la capacitat de conèixer
plenament el fet de poder gaudir de relacions igualitàries, superant tots els estrets
paràmetres de l'heteronormativitat.

La incomoditat a la qual hem fet referència
anteriorment ens ha de poder desensopir.
Hem de posicionar-nos individualment en
la vida diària i personal, al mateix temps
que sumar-nos a l'exemple de la lluita feminista, des del lloc que ens pertoca, sense sobre ocupar ni reocupar els espais que
anem dominant de manera androcéntrica.
Aprendre, escoltar tot el batec de l'ètica i la
lluita feminista i ocupar un espai propi com
a homes, aliats, companys, del que lideren
les dones.
Hem d'assumir davant els altres homes un
llenguatge nou, descartant tota la cuirassa
i conceptualització de la cultura masclista.
Ser proactius sempre que sigui precís, incòmodes amb els "homes enfadats", els indiferents, els còmplices del sistema patriarcal. Assumir la incomoditat productiva com
a estratègia i eina de transformació social.
Així mateix, allunyats de voler donar lliçons,
de predicar, abandonant tota actitud de superioritat, assumint les febleses i vulnerabilitats pròpies.
Sumar-nos a tasques col·lectives i construint
xarxes de dissidència envers el patriarcat i la

(1) "La brújula rota de la masculinidad" Tirant humanidades. València 2020
(2) Jokin Azpiazu Caballo. "Masculinidades y feminismo" Virus edit. 2017
(3) Coral Herrera Gómez. "Hombres que ya no hacen sufrir por amor" Catarata.2019
(4) bell hooks. "La voluntat de canviar. Homes, masculinitat i amor" Tigre de
Papel. 2ª Edic. nov 2021.
Es pot accedir als podcasts del programa de ràdio @HomesTransitant des de:
https://bit.ly/3sMuFFA i també a la web de: http://www.titoieta.cat/index.php
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5. EL FEMINISME AL
MOVIMENT VEÏNAL
Lourdes Martín Clemente

Helena Herrera Gorrosito

Membre de la Junta directiva de l’AV Ses Veles

Presidenta de l’AV Coliseu.

Abans d’abordar el feminisme en el moviment veïnal primer farem un poc d’història.
En primer lloc el feminisme és un discurs
polític que es basa en la justícia, es una teoria i pràctica política desenvolupada per dones que després d’analitzar la realitat que
els envolten, agafen consciència de les discriminacions que pateixen per l’únic motiu
de ser dones i decideixen organitzar-se per
canviar aquesta realitat.
A partir d’aquest moment el feminisme comença a articular-se com una filosofia política, i moviment social transformador que
cada vegada agafa més força fins als nostres
dies, i a les nostres ciutats i pobles.
Segons les acadèmiques el moviment feminista va començar el segle XVIII amb la Revolució francesa, conegut com el segle de
la il·lustració, on les idees d’igualtat, llibertat i fraternitat, qüestionaven els privilegis
de l’aristocràcia i la Corona. Però aquestes
idees d’igualtat només eres pels homes, les
dones estaven excloses.
La primera feminista de la història va ser
Olímpia de Gouges, denunciava que la revolució havia oblidat les dones en el seu
projecte igualitari i alliberador. Les seves
demandes eren llibertat, igualtat i drets polítics, especialment el dret al vot, per a les

dones.
Va escriure la “Declaració dels Drets de
la Dona i la Ciutadana” any 1791, i una
d’aquests : “Ningú ha de ser molestat per a
les seves opinions, fins i tot fonamentals. Si
la Dona té dret de pujar al patíbul, ella ha
de tenir igualment, el dret de pujar a la tribuna; mentre que les seves manifestacions
no alterin l’ordre establert per a la Llei“.
Al segle XIX les sufragistes demanen el dret
al vot, tenir els mateixos drets dels homes
a elegir els representants polítics, varen ser
empresonades i assassinades per reivindicar-lo.
Del sufragisme passem a l’escriptora i filosofa existencialista Simone de Beauvoir que
va declarar: »El feminisme és una forma de
viure individualment i de lluitar col·lectivament»
L'autora es pregunta «què és una dona?» i,
amb la seva cèlebre frase “ningú neix dona:
s'arriba a ser-ho”, afirma que no existeix
coincidència entre la identitat natural i la de
gènere, sinó que s’ha d’entendre com una
construcció social. Va ser a partir d’aquest
moment que es va emprar aquest terme, el
gènere.
A partir dels segles XIX i XX sorgeixen diferents teories del feminisme, el Radical, el de
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la Diferència, l'Institucional, l’Ecofeminisme, el Ciberfeminisme, fins arribar al segle
XXI.
A Espanya Concepción Arenal va ser la primera dona a anar a la universitat, i per això,
va haver d’inscriure’s amb nom d’home i
disfressar-se.
Clara Campoamor va ser una escriptora,
política i advocada espanyola que va lluitar
pels drets de la dona. Impulsora del sufragi femení a Espanya, les dones van poder
votar per primera vegada en 1933 gràcies
a ella.
Dolores Ibàrruri, política, es va destacar en
les Corts de la Segona República com a diputada del PCE per la circumscripció d'Oviedo. Figura rellevant durant la Guerra Civil,
va ser elegida vicepresidenta de les Corts
en 1937. Coneguda com a la “Pasionaria.”
A Mallorca, i més concretament al barri del
Molinar de Palma va néixer Aurora Picornell, dona avançada al seu temps., va ser qui
va organitzar el sindicat de costureres de la
capital balear i també una de les principals
dirigents del PCE a les Illes Balears.
Va recórrer poble a poble l'illa de Mallorca
per a assenyalar amb el dit als culpables de
l'explotació laboral dels obrers i obreres i
defensar l'emancipació de la dona. La van
assassinar a sang freda amb 26 anys. Es diu
que va dir: "Podeu matar a homes, a dones,
a nens com el meu que encara no han nascut. Però, i les idees? Amb quines bales matareu les idees?".
Més recentment a partir dels anys seixanta,
el feminisme continua elaborant el seu esquema teòric amb l’eslògan “El que és personal és polític”, discurs que va trencar amb
la dicotomia entre l’espai públic i el privat.

Això va permetre introduir a l’agenda política lleis que tenien a veure amb els drets per
a les dones i que es van traduir en millores
en la qualitat de vida de les persones, com
el dret al mateix cos, dret a l'avortament, el
divorci, contra la violència de gènere, però
encara, no hem aconseguit la igualtat real,
tampoc en l’àmbit laboral, els salaris són
menors que els dels homes per fer la mateixa feina, els contractes precaris els tenen
les dones, la responsabilitat de les cures recauen en les dones, hem avançat en l'àmbit
legislatiu però no en la igualtat real.
Aquest èmfasi en fer dels temes personals
una qüestió política va permetre visibilitzar
la desigualtat de gènere present en la divisió sexual del treball, en les vivències de la
sexualitat, en l'ús dels espais públics i privats, o en les diverses formes de violència
exercides contra les dones.
En aquestes lluites les dones hi van desenvolupar molta activitat malgrat que de vegades el relat històric no els fa prou justícia.
Compartien els problemes i les vivències
personals amb molta naturalitat.
Va ser una època de grans lluites, i reivindicacions d’uns serveis bàsics i equipaments
públics per a la ciutadania, com els Centres
de Salut, Escoles públiques, Centres de planificació familiar, Transport públic, etc.
La participació de les dones es converteix
en aquesta etapa en un moviment que és
fonamental per reivindicar la democràcia,
perquè l’arribada de les dones militant en
espais polítics i socials, associacions de
mestresses de casa, associacions de veïns,
va ajudar la formació de la identitat ciutada-
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na i va permetre a moltes dones arribar a la
consciència de ser subjectes de dret, elaborant discursos de gènere, i van convertir als
barris en espais polítics i socials, varen ser
cabdals per a la visió que fins el moment no
hi havia: convertir-se en subjectes de drets.

nes, en una paraula, és parlar de comunitat, d’interseccionalitat, de mobilitat, de
medi ambient, de justícia social, d’igualtat,
en definitiva d’inclusió i compromeses en la
visualització de les lluites de les dones en la
commemoració del 8 Març i del 25 de novembre.

Com hem dit anteriorment, els moviments
veïnals van néixer en les dècades dels anys
60 amb el creixement urbanístic de les ciutats i la carència de serveis públics, i s'enriqueixen amb la immigració vinguda d'altres
províncies de l'estat. És un moviment social
que es planteja incidir en les polítiques públiques, per millorar la qualitat i la vida de
les persones. Varen ser cabdals en la lluita
per la democràcia, durant la dictadura de
Franco van tenir un rol important en la lluita
antifranquista i antifeixista.

Parlar de moviment veïnal és plantejar-se,
quins barris i pobles volem?
I no pot plantejar-se, si no es fa des de la
perspectiva de gènere, perquè la participació de les dones, no podia quedar-se relegada a qüestions “de la dona” com es feia
fins no fa molt de temps; en el moment que
s’empoderen i prenen consciència del seu
gènere, varen començar a ser partícips de
tots els temes que afectaven el moviment,
transversalitzant la seva visió a totes les
àrees. Va ser important perquè va donar
lloc a un moviment de base popular, que va
créixer, va aportar i continua aportant les
idees feministes i la reivindicació dels drets
de les dones a cada barri, poble i associació
veïnal.

La lluita i la reivindicació per millorar la vida
dels nostres barris i pobles, és imprescindible, fer-ho des del feminisme i la perspectiva de gènere, de cap manera suposa excloure als homes, sinó incloure a les dones
a l'hora d'elaborar continguts, atorgant-los
a aquestes una visibilitat d'acord amb el
seu protagonisme i presència social. Som
de l’opinió que pensar en el disseny de les
ciutats des d’una mirada feminista sobre
l'urbanisme i la participació ciutadana, determinarà que no sols s'avanci en termes
de drets de les dones sinó que enriquirà el
discurs i l'enfocament d'aquests.
Les Associacions de veïns i veïnes han estat
les que han reivindicat els serveis públics i
equipaments de barris, parlar de veïnes és
parlar de ciutat, de com volem la ciutat, de
com convivim amb els nostres veïns i veï-

Com diu Ada Colau “Aquest municipalisme transformador que estem impulsant en
moltes ciutats del món és una construcció
feminista des del moment en què es defineix com “crear comunitats que cooperin
en xarxa per a defensar els béns comuns i
lluitar contra les desigualtats socials.” Ada
Colau, Alcaldessa de Barcelona, Enviada Especial de CGLU davant Nacions Unides i per
a l'Agenda 2030
Aquesta cita defineix molt bé quins barris
volem per a viure amb bon veïnatge i lluitar
contra les desigualtats socials.
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Quin disseny i planejament urbanístic de
ciutat volem?

Esfera productiva, Esfera reproductiva, Esfera pròpia, Esfera política.En la realitat,
aquestes esferes es barregen entre si i pot
afirmar-se que les tasques de reproducció
tenen més importància si s'entenen com les
necessàries per a la cura de la vida humana, sense les quals les altres esferes no es
podrien desenvolupar. A diferència de l’urbanisme tradicional, que ha prioritzat l’esfera productiva del treball, responent a un
model de societat capitalista i patriarcal.”
Si bé hem avançat en tenir en compte les
millores socials, des de la perspectiva de gènere, i havent-hi experiències d'estudis que
analitzen el disseny de les ciutats, de com
influeixen en la vida de les persones, en canvi no trobem aquesta visió en les Administracions públiques, que no són conscients
en incorporar aquesta “mirada violeta” en
la planificació i el disseny urbà, que milloraria la qualitat i la vida de les persones.
Necessitem que l'entorn urbà no fomenti
les desigualtats de gènere, no posin en perill les dones, els infants, persones grans, minories sexuals, i permetin l'accés als serveis
i espais públics sense limitacions i barreres,
perquè puguem gaudir d'una Ciutat segura,
fàcil, assequible, i amb salut pública.
A pesar de tots els obstacles i amb la realitat que vivim i patim, som optimistes en
el sentit que la participació de les dones és
cada vegada més present en els diferents
espais públics i de decisió, com són les associacions veïnals.
Avancem a poc a poc però no ens aturem, la
transformació social i política només es pot
fer des del Feminisme.

I no potser d’una altra manera que des de
la perspectiva de gènere, des del feminisme, moviment transformador social, volem
que els dissenys dels barris i pobles, posin
la vida de les persones en el centre de les
cures, que s'humanitzin les ciutats i això
només es pot fer des de l’urbanisme feminista. L'urbanisme no és neutre i la realitat
és que vivim en ciutats dissenyades i planificades des d'una òptica androcentrista basada en les necessitats de l'home: un home
adult, occidental, treballador, sa i en general, motoritzat.
Coincidim amb la visió de les arquitectes
del Col·lectiu Punt6 que manifesten:
“Tradicionalment l’urbanisme s’ha considerat una matèria neutra, és a dir, que la
manera de dissenyar els diferents espais
no beneficiava ni afectava cap persona o
col·lectiu. Però, des dels anys 70, el feminisme ha demostrat que això no és cert i ha
treballat per posar la vida de les persones al
centre de les decisions urbanes.
Vivim en una societat desigual en què les
persones tenim diferents oportunitats i obligacions depenent de si som dones, homes
o tenim identitat no binària, i aquesta desigualtat es veu reflectida en la manera com
es construeix l’espai.
L’urbanisme feminista posa en el centre la
vida quotidiana. El concepte de vida quotidiana engloba el conjunt de totes aquelles
activitats que desenvolupem en el nostre
dia a dia o eventualment i està vinculada
amb un espai compartit i un temps finit.
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6. FEMINISME DES DE LES
INSTITUCIONS
Rosa Cursach Salas
Directora Insular d’Igualtat i Diversitat. Consell de Mallorca

Una de les definicions més interessants i
potents de feminisme, és aquella que fa Àngela Davis que diu «El feminisme és la idea
radical que les dones som persones. Aquesta evidència, no ho és tant en un sistema
patriarcal com en el que vivim i en el que
és lícit que els homes (els homes blancs)
puguin gaudir de determinats privilegis, puguin gaudir d’evidències que són negades a
les dones, tals com, per exemple el privilegi
de que no es dubti que els homes tenen capacitats per el lideratge; el privilegi de poder anar sol de nit pel carrer i no tenir por;
el privilegi que et cuidin malgrat tu no et
preocupis per tenir cura dels altres; el privilegi d’estar al costat bo de la bretxa salarial;
el privilegi que el teu cos sigui considerat
com universal per la medicina; el privilegi
de no veure que mantenir els propis privilegis es per sobre de la càrrega i la sobrecàrrega de feina que pateixen les dones».

pulsen els mitjans necessaris per revertir
aquesta situació, perquè uns deixin de banda els seus privilegis i les altres deixin de ser
les sostenidores del privilegis masculins, i
això ho feim en la mesura que erradicam els
obstacles que es topen les dones, en tota la
seva diversitat.
En aquest article pretenem mostrar precisament quins són els canals, els instruments que té la institució precisament per
fer política feminista, en primer lloc farem
un breu repàs al que s’ha fet des de les institucions, per a continuació contextualitzar
on ens trobam i en darrer terme plantejar-nos quins reptes tenim al davant per tal
de despatriarcalitzar el sistema.
Repàs a les polítiques d’igualtat
La pregunta és on som? Des de les diferents
institucions internacionals, nacionals etc.,
que hem anat fent? Quin és el recorregut
de les polítiques d’igualtat en el nostre context?
L’any 1975 les Nacions Unides convocaren

Aleshores, des de les institucions es fa feminisme en la mesura que es creen i s’im-
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les primera conferència mundial, a Mèxic,
aquest esdeveniment, el podem considerar
el tret de sortida, fou una empenta perquè
legislacions nacionals impulsessin la participació de la dona en la vida social, laboral,
política, econòmica i domèstica. A aquesta
s’hi ha afegit altres conferències mundials
la del 1980 a Copenhaguen, la del 1985 a
Nairobi, totes elles suposaren importants
de canvis legislatiu.
La conferència de Beijing de l’any 1995, en
el que a les polítiques d’igualtat es refereix
suposa un salt qualitatiu, s’aprofundeix en
la categoria mainstreaming de gènere, que
si bé ja va apareixer a la conferència de Nairobi del 1985, és en la de Beijing del 1995
que es desenvolupa.

Aquestes Conferències Internacionals han
marcat les polítiques públiques d’igualtat del diferents estats, A l’Estat Espanyol
s’impulsa la creació d’organismes d’Igualtat, com el Instituo de la Mujer, l’any 1983,
s’inicien plans d’Igualtat i sobretot canvis
legislatius importants: la Ll.O. de Mesures
de Protecció Integral contra la Violència
de Gènere (1/2004), la Ll.O. per la Igualtat
efectiva de Dones i Homes (3/2007) i la Ll.O.
de Salut Sexual i Reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs (2/2010).
Les Comunitats Autònomes també impulsen aquests anys organismes d’igualtat, de
fet a les Illes Balears no fou fins l’any 2000
que es va crear l’Institut Balear de la Dona,
de fet fou una de les darreres Comunitats
Autònomes en posar-ho en marxa. L’any
2016 es va aprovar la Llei 11/2016 d’Igualtat de Dones i Homes de les Illes Balears,
recollint els avenços legislatius estatals, així
com també el Conveni del Consell d’Europa
sobre la prevenció i lluita contra la violència
envers les dones i violència domèstica de
l’any 2011 (Estambul), ratificat pel govern
d’Espanya l’any 2015.

Aquesta categoria s’ha traduït com a transversalitat de gènere, i aquesta a voltes s’ha
confós solament com un afegir les dones a
allò que es fa, que s’impulsa i es posa en
marxa, quan en realitat aquesta categoria
ens mena a quelcom més profund, doncs
pretén un canvi en tota la cultura institucional i política, es tracta que la perspectiva de
gènere sigui central en la mateixa organització institucional i en totes les polítiques impulsades per la institució. El mainstreaming
de gènere suposa no només “apuntar-se al
carro” del feminisme, sinó que el feminisme
sigui central en totes les polítiques: això vol
dir en les polítiques culturals, mediambientals, econòmiques, turístiques, d’esports,
educatives, sanitàries, etc. No només han
d’afegir les dones, sinó que han de revisar
i canviar les polítiques dutes a terme fins
aleshores a partir de la perspectiva de gènere.

Un instrument institucional important, és
la plataforma CEDAW, que és la convenció
de les Nacions Unides per l’Eliminació de
totes les formes de Discriminació contra les
Dones, periòdicament emet informes sobre la consecució de la igualtat dels estats
membres, proposant segons els avanços
fets canvis legislatius i mesures correctores.
Aquests informes s’emeten a partir del treball realitzat per diverses plataformes, associacions i col•lectius no governamentals.
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Les lleis, són un instrument cabdal per fer
política feminista, no sols perquè legislar és
fer política, sinó perquè una bona legislació
obliga desenvolupar accions i mesures eficaces.

csejat a totes i a tot arreu, cal recordar el 8
de març de l’any 2018 i 2019 les manifestacions i les vagues que tragueren al carrer de
totes les ciutats més importants de l’Estat
Espanyol, milions de dones.

A més de les lleis per fer política, des de les
institucions es desenvolupen, plans, programes i projectes. Basta recordar els plans
d’igualtat que es fan a totes les Administracions, els projectes i pactes. El Pacte d’Estat contra la violències Masclistes del 2018
d’àmbit Estatal, o el Pacte social contra les
violències Masclistes de les Illes Balears
l’any 2016, entre d’altres.
Aquests projectes tenen la seva eficàcia i
la seva implementació, sempre hi quan vagin dotats de pressupost, doncs fer política
també es decidir si el pressupost es destina
a armament, a promocionar les empreses
turístiques de Mallorca, o si el pressupost
es destina a implementar la coeducació en
els centres educatius, a millorar els serveis
públics.

A Mallorca l’any 2018 sortiren al carrer
30.000 dones i homes convocades pel moviment feminista, per tal de reclamar un
canvi de rumb. Per reclamar polítiques que
posessin en el centre la vida de les persones. Les dones feien vaga de cures, fartes de
carregar a sobre la gestió de les cures de totes i tots; les dones feien vaga per denunciar
la precarietat laboral i les bretxes salarials;
les dones feien vaga denunciar una societat
de consum que no té en compte les dones,
les nines i el planeta; les dones feien vaga
denunciar l’absència de futur de les joves,
denunciar les discriminacions i violències
que pateixen les dones pel fet de ser-ho.
El feminisme a més va posar l’accent en la
diversitat de dones posant una mirada interseccional de les vindicacions, i visibilitzant aquesta diversitat en els diferents discursos que es pronunciaren en els escenaris
de les marxes.

On ens trobam!!
Després d’aquest recordatori, certament
no complet, de l’impuls de polítiques públiques d’igualtat, amb la pretensió de
transformar la societat patriarcal amb una
societat feminista, començant per allò que
ens recorda Angela Davis, construir les condicions necessàries que fan que les dones
siguin considerades persones, així de simple i així de profund i complex.

Però no començava tot el 2018, l’any 2009
a les Jornades Feministes de Granada, on
hi varen participar d’unes 500 dones i més
de 5000 a la manifestació que es va convocar. A les Jornades treballaren i debateren
qüestions com la diversitat sexual, la precarietat, la pluralitat del moviment, la decolonialitat, la laïcitat, la violència, etc. més de
130 temes, sobre la taula i un de recurrent
el de la doble militància o militància única,

És important dibuixar on ens trobam en
aquests moments, després de dos anys
d’una pandèmia mundial, que ens ha sa-

30

el feminisme autònom i les feministes que
militen en partits polítics, un vell tema de
debat.

I no són poques les que ho manifesten, sinó
que són moltes, i són una força important i
els partits polítics d’esquerres prenen nota,
i saben que no poden no mirar al feminisme.

L’any 2014 en el marc de la manifestació del
tren de la llibertat, que va tenir lloc a diferents indrets de l’Estat Espanyol i també a
Palma, per protestar contra la Llei Gallardon que pretenia fer passes enrere en relació als drets sexuals i reproductius conquerits, a Mallorca s’encausava a 4 al·lotes i 2
joves, que havien entrat a l'església de Sant
Miquel de Palma denunciant la complicitat
de l’Església en la proposta de la Llei Gallardon. Elles foren denunciades, jutjades i condemnades l’any 2016 per un delicte contra
la llibertat religiosa.

El feminisme que el feixisme vol combatre
ha omplert els carrers, i el feixisme el vol
combatre perquè entén que ho capgira tot,
i que capgira l’organització social, econòmica, familiar, perquè entenen que suposa
un canvi estructural en el que ell no hi te
cabuda.
Reptes per no baixar del carro
El feminisme en aquest moments post-pandèmics, té varis debats sobre la taula, motivats per canvis generacionals, per noves
preocupacions afegides a vells reptes i aquí
és on ens cal plantejar-nos quins desafiaments es planteja a les institucions, tenint
en compte el camí recorregut i la situació
en la que ens trobam. Aquí proposam un
parell d’aquests reptes que tenen al davant
les institucions per construir feminisme, no
anomenam canvis legislatius que corresponen i es treballen en aquests moments des
de diferents organismes estatals.
Tenim vells objectius, com el feminitzar la
institució i la pròpia organització, fer realitat
en el si de l’organització el meanstreaming
de gènere.

L’any 2014 a l’Argentina, Xile i Uruguai al crit
de Ni una Menos, es denunciava els feminicidis, i a Madrid, sumant-s’hi moltes altres
ciutats de l’Estat, el 7 de novembre es va
convocar una gran marxa reclamant un Pacte d’Estat contra la violència masclista.
Veníem d’aquí i també del 15 M, i del MeToo del 2017 i de les universitats on des de
finals dels anys 90 es realitzen programes
de formació en feminisme.
Tot això eclosiona amb un 8 de març del
2018 en el que el moviment feminista en
tota la seva diversitat mostra la seva força,
en el que les dones manifesten que estan
fartes de cuidar, treballar, estudiar, patir
violències, de cobrar menys, de patir abusos, de haver de demostrar més vàlua que
els homes per aconseguir el mateix que ells,
que aquest sistema patriarcal, racista i neoliberal es un sistema de mort.

Cal abordar amb més profunditat les violències masclistes, revisar els relats que construïm amb les mesures que impulsam.
Un abordatge únicament punitivista de la
violència contra les dones no erradica la
violència, i no reconeix la capacitat d’agèn-
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cia de les dones que afronten les violències.
Invertir en coeducació tant en l’àmbit de
l’educació formal, com en el de l’educació
informal.
Cal incorporar la interseccionalitat com
a metodologia i com a objectiu. La interseccionalitat ens permet adonar-nos de la
diversitat de dones, de les diferents opressions que patim, de com les opressions
d’algunes dones es veuen multiplicades per
la seva identitat sexual o de gènere, pel racisme social i institucional, per condició de
classe etc.

Les institucions han de posar els recursos i
la gestió al servei de construir comunitats i
pobles sostenibles i feministes.
Construir feminisme des de les institucions
també és propiciar que aquestes siguin capaces de desafiar l’heteronormativitat, el
racisme, la transfòbia, el capitalisme.

Visibilitzar la diversitat de dones, i visibilitzar les aportacions i les solucions als problemes que vivim que aporten totes les dones
Cal analitzar i establir mesures i recursos,
segons les pròpies competències, que permetin la conciliació de la vida personal, laboral i de cures; no només per les persones
que treballen a l’Administració, sinó per totes les dones. Fomentar la corresponsabilitat col·lectiva i social en la sostenibilitat de
la vida.
Impulsar una economia circular i sostenible;
impulsar el lideratge de dones en l’emprenedoria social mitjançant ajudes econòmiques i instruments específics per a dones.
Impulsar espais de construcció social i participació política, facilitant i aplicant mesures
que fomentin específicament la participació
de les dones, per tal de construir barris i pobles de manera col·lectiva.
Posar en el centre, reconeixent i valorant
aquelles professions que sostenen la vida,
blindant el serveis públics de salut, educació i el treball social.
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7. POLÍTICA I DONES
Francisca Mir Socías
Geògrafa

No explicam cap novetat si deim que la
nostra societat està construïda seguint una
estructura patriarcal, basada en l’assignació de rols de gènere segons el sexe de les
persones i ignorant sistemàticament els
col•lectius minoritzats. En resum i simplificant: l’home (blanc, cis, hetero) decideix
i produeix, la dona cuida perquè l’home
(blanc, cis, hetero) pugui decidir i produir
sense mals de cap i la resta... a qui li importa la resta? Que procurin no molestar gaire.

s’enforteix. Perquè amb un simple gest estètic emblanquina (mai millor dit) el problema real del capitalisme i del patriarcat: la
desigualtat. Permet la integració, però no
està dispost a parlar d’inclusió ni, evidentment, d’un canvi de paradigma. No es tracta d’invertir jerarquies ni de permeabilitzar
els rols, es tracta de suprimir-los. Canvi, no
intercanvi. I d’això parlam quan xerram de
feminisme, de revolució feminista.
I, evidentment, en l’àmbit polític, aquell
ocupat per qui podria modificar les coses,
però que l’ocupa precisament perquè el
mateix sistema permet i afavoreix que hi
sigui, és, alhora, on més necessari es fa el
canvi i on és més complicat.

Aquest és l’esquema. Potser no és del tot
impermeable i cada vegada ho és menys.
Les dones produïm econòmicament i fins
i tot algunes decideixen. Els homes a poc
a poc es van involucrant en les tasques
de cura (però no ens enganem, la càrrega
mental i la majoria de la feina recau en les
dones). I «la resta» (infants, majors, LGTBI,
migrants, altres ètnies...) fa el que pot i li
deixen.

La política expulsa les dones. I les comença
expulsant per les mateixes dinàmiques internes dels partits. Fa uns mesos, arran de
la remoció de Teresa Rodríguez del seu grup
parlamentari estant de baixa per maternitat, la ministra Montero (sí, la d’Igualtat) va
declarar que «la política no atura mentre
estem de permís». Dur, molt dur, però cert.
El dret a aturar, el dret a equivocar-se o el

Però els qui superen les barreres ho fan a
títol individual i no les rompen, simplement
s’integren en un altre grup i són clara minoria. El sistema general no canvia, de fet
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dret al descans no es contemplen en el món
de la política, que no espera a ningú.

particulars. Senzillament és una qüestió de
respecte per les persones que segueixen les
normes i fan l’esforç de trobar temps per
participar; persones, per altra banda, imprescindibles per al bon funcionament de
l'organització.

Per fer política només has de menester
una cosa: temps. Sembla fàcil, però no ho
és gens. Perquè tenir temps vol dir renunciar a altres coses, tenir temps vol dir tenir
una situació econòmica i familiar que et
permeti dedicar-te a muntar actes, assistir
a reunions, llegir paperassa, escriure, planificar.... I m’estic referint únicament a activitats internes de partit; si ets càrrec públic,
el volum de temps i treball surt d’òrbita.

I després, no ho podem negar, hi ha la competitivitat personal. Els egos, gairebé intrínsecs en el nostre món. Churchill tenia clar
que els enemics no els tenia a la bancada
de davant, sinó a la de darrera. No a l’oposició sinó al seu propi partit. Adenauer, uns
anys més tard, va venir a dir el mateix: «Hi
ha tres tipus d’enemics: els enemics a seques, els enemics mortals i els companys de
partit». I Andreotti també es va expressar
en termes similars.

Per la gran majoria de dones, que recordem que ja fan doble o triple jornada laboral dins i fora de casa i que es dediquen a les
cures i a la planificació domèstica, és inassumible. Segons un estudi de GlosinGap de
2019, les dones espanyoles tenen de mitjana una hora i 37 minuts manco de temps
lliure al dia que els homes, per tant, la seva
capacitat d’emprar temps en no-necessitats
vitals és molt menor. És imprescindible racionalitzar l’esforç exigit i els horaris.

Feminisme és cooperació i això és una merda. Desmotiva, moltíssim, dedicar temps i
esforç a una causa i veure que a la mínima
oportunitat, algú que ha vist massa Joc de
Trons o L’ala Oest de la Casa Blanca, i de
qui tu te'n fies perquè se suposa que anau
al mateix vaixell, et clava una punyalada.
Has de ser molt i molt caparruda feminista
per no agafar els atapins i partir quan veus
aquest panorama i quedar-te a insistir per
canviar les coses.

Però, i aquí ve l’acudit més gran, sovint es
decideixen les coses a espais no reglats:
aquella cerveseta després de la reunió, l’escapada de cap de setmana amb els amics,
el dinar previ a l’assemblea... Per tant, una
fa malabars per organitzar-se per assistir
allà on toca, però les coses es couen fora
d’horari. Els espais i moments d’esbarjo
són imprescindibles per crear comunitat,
i s’han de fomentar. El dret de cadascú de
tenir les seves amistats és obvi. Però és en
la responsabilitat individual, saber distingir
els àmbits de presa de decisions dels àmbits

Està clar que formalment aquestes dinàmiques no impedeixen la participació de les
dones, però a la pràctica només poden ser
seguides per qui no tengui càrregues domèstiques o familiars ni una feina amb un
horari que se surti de l’estàndard. Indirectament són absolutament discriminatòries.
I si no participes, si no hi ets, no existeixes.
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Com deia abans, la política no espera ningú. I si no hi ha dones, no hi haurà feminisme. No es tracta de casos individuals, que
miraculosament n’hi ha, sinó del col·lectiu.
Les dones, com a grup, amb les seves necessitats tengudes en compte, han de poder participar plenament i en igualtat de
condicions. No som les dones les que ens
hem d’adaptar al sistema, sinó el sistema
el que s’ha d’adaptar a nosaltres. Que individualment una persona es pugui ajustar a
l’estructura no la canvia. No ens volem integrar, volem ser incloses.

Permeteu-me que us conti una anècdota
que em va trasbalsar fa uns anys i que els
qui em coneixeu segur que m’heu sentit
més d’un cop. Quan el meu fill Guillem tenia tres anyets estàvem mirant Frozen i em
va dir que li encantava que n’Elsa fos una
princesa tan independent i tan valenta.

Com al conjunt de la societat, també en
les dinàmiques de partit s’ha de fer allò
del de-construir el sistema. Flexibilitzar els
horaris, canviar els ritmes, treballar de manera cooperativa, tenir en compte el dret a
aturar i a descansar, garantir les cures, eliminar els egos, fomentar la confiança.

I jo em vaig quedar tan en xoc com ell. Ostres! Tota la vida posant el focus en què els
contes de fades ens venen unes princeses
fràgils i precioses que esperen ser rescatades, i a la vegada, i ningú diu res, ens han
colat sempre que les dones amb poder són
dolentes. Reines, bruixes, madrastres (o tot
a la vegada): totes dolentes.

Jo li vaig contestar que n’Elsa no era cap
princesa, que n’Elsa era la reina. Es va quedar aturat, es va girar cap a mi i, amb uns
ulls com a plats m’amollà «Mamà, n’Elsa és
dolenta?!».

Totes i tots en sortiríem beneficiats a l’àmbit personal, el projecte seria més fort i més
just i seria una passa imprescindible per
canviar el model social i econòmic. Perquè
podem repetir el discurs de posar les persones al centre o de facilitar la vida quotidiana, però si no som capaços d’aplicar-nos-ho
a nosaltres mateixes, és un discurs buit. Cuidem-nos i tot anirà millor.
Les dones a la política no ho tenim fàcil. No
només per com funcionen els partits, que
afortunadament cada vegada som més les
que alcem la veu per capgirar-ho i, a poc a
poc, ho estem fent, sinó purament pel masclisme inherent a la nostra societat i tan
profundament arrelat i normalitzat que es
fa gairebé invisible.

I no només als contes. Les dones líderesses
en els seus camps, les dones que han pogut superar els obstacles del sistema, encara que hagi sigut per alienació a aquest
(fet que no els lleva el mèrit), són dolentes.
Són mil vegades més qüestionades que els
homes.
Estan constantment sota una lupa que les
vigila: si es comporten com ho faria un
home, malament perquè no segueixen el
paper que es suposa que tenim les dones,
i si no es comporten com ho faria un home,
encara pitjor perquè no són confiables (ai,
el famós «sempre s’ha fet així»).
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Són víctimes del paternalisme més ranci;
els atributs que se’ls hi pressuposen i que
per als homes serien qualitats, a elles no els
hi pertoquen i, per tant, es converteixen en
defectes, i sempre, sempre, se cerca una
justificació (de tota casta) per explicar com
han pogut arribar allà on són, no sigui cosa
que creguem que podria ser normal o per
mèrits propis. A més, la seva vida personal
i la seva imatge són objecte d’anàlisi contínua, més enllà de la seva feina.
La política expulsa a les dones internament
i externa, individualment i com a col·lectiu.
És un àmbit totalment inhòspit. Però sense
dones al món polític no es poden fer polítiques feministes. Perquè no es tracta que
hi hagi dones per estètica, per reforçar el
sistema, sinó que la política esdevengui feminista.
I què vol dir política feminista? Vol dir que
les decisions es prenguin pensant en les
persones, en totes, no en majories ni estàndards. Vol dir equitat, compensar desigualtats. Vol dir proximitat, participació plena
i cooperació. Vol dir acabar amb les jerarquies i amb les opressions. Vol dir fer més
fàcil la vida quotidiana.
Vol dir de-construir el sistema social i
econòmic i fer-ne un de nou.
Un món feminista seria, sens dubte, un món
millor per tothom.

36

8. FEMINISME I
MUNICIPALISME
LA IMPORTÀNCIA DE LA COL•LECTIVITAT

Carme Gomila Domínguez
Regidora de Polítiques Transversals. Ajuntament de Manacor.

Per parlar de municipis feministes, primer
ens hem de remuntar a què és el feminisme.
Pot semblar que socialment és un concepte
ja acceptat i arrelat. Però com tot fenomen
social que aglutina masses, també en sorgeix un altre que intenta fer de contrapès.
En aquest cas, el feixisme, que nega l’existència de desigualtat i violència estructural
cap a les dones. Els mitjans de comunicació
tradicionals sovint també confonen el feminisme amb un moviment anti-homes o com
un grup de súper-dones, riques, normatives
i poderoses que poden amb tot: amb la maternitat, amb la feina remunerada, amb els
estudis, amb la vida social, etc.

assolir aquesta suposada equiparació en
drets. Si el que volem és mantenir el món tal
com el coneixem ara, però amb més espai
per a les dones, és encertat parlar d’igualtat i prou. Però humilment, penso que això
l’únic que fa és desviar el focus de l’arrel
del problema, que és el sistema patriarcal.
No volem el món masculinitzat, capitalista i
depredador que tenim ara, però amb més
dones visibles. Precisament, l’aspiració del
feminisme és que liderin les feministes per
capgirar les maneres de fer i, en conseqüència, començar a canviar el món.
És per això que diem que el feminisme va
molt més enllà, perquè ho qüestiona tot:
les estructures del sistema que produeix i
reprodueix violència sistemàtica contra nosaltres pel fet de ser dones. A més, el feminisme és (o hauria de ser) totalment intrínsec a la consciència i la lluita de classes.
Si no, esdevé una lluita aïllada de la resta. I
justament, com que el feminisme és un moviment antifeixista, tracta d’unir moltes lluites juntes, com l’antiracisme i l’ecologisme.

I em sap greu dir-vos que no, el feminisme
no és això. El feminisme és una manera de
viure i d’entendre el món que reivindica
la vida digna per damunt de tot. Citant a
la gran Maria Antònia Oliver el feminisme
existirà mentre les dones mediocres no puguin ocupar els llocs que ocupen els homes
mediocres.
Si bé és cert que l’objectiu central del feminisme és la recerca de la igualtat entre homes i dones, recentment s’ha posat damunt
la taula si vertaderament ens bastaria amb

Abans parlàvem de canviar el món i reconec
que és una afirmació una mica agosarada,
però sí que podem començar a parlar de
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canviar el nostre redol, ca nostra, el nostre
barri, el nostre poble. En definitiva, els nostres petits mons.

Però sobretot, el nostre objectiu és que el
feminisme esdevingui una qüestió transversal a tot l’Ajuntament. I això vol dir que hem
d’obligar a totes les àrees a aplicar la perspectiva de gènere a tot allò que fem.

El primer de tot que ens ha de venir al cap
quan parlam de pobles feministes és el poder de la col·lectivitat. El feminisme cerca
pensar en col·lectiu perquè la gran batalla
és col·lectiva.
No cal perdre el focus de qui és l’enemic
aquí. Podem tenir moltes diferències, però
tenim un enemic comú que té a veure amb
el patriarcat i la injustícia. Almenys aquest
feminisme és el que ens ha d’unir: un feminisme popular, i, insisteixo, un feminisme de
classe. En primer lloc, i com és obvi, perquè
les dades de violència cap a les dones no
s’aturen de créixer. Aleshores, el deure que
tenim com a Administració pública i com a
govern d’esquerres, és invertir recursos per
revertir aquesta tendència.

Un exemple clar és la Fira de les Dones.
Aquesta iniciativa sorgí el març del 2020.
Ajuntàrem dones artistes, artesanes i emprenedores de Manacor i d’arreu de Mallorca a un mateix espai, on també hi havia
concerts, dansa, contacontes i activitats infantils.
I podem dir que malgrat l'escepticisme que
es respirava setmanes abans i les crítiques
de certs sectors, fou tot un èxit. Enguany,
després que la Covid-19 ens hagi donat una
mica de treva, reprenem aquesta activitat
amb la intenció què es consolidi per molts
anys més.
En aquesta segona edició de la fira hem intentat implicar el màxim d’agents socials del
municipi, perquè en definitiva, són els que
fan que Manacor sigui el que és. Per això
enguany feim un homenatge a les dones
comerciants de tot el municipi, en forma
d’exposició.

Les polítiques públiques feministes amb
una dotació pressupostària digna ajuden a
salvar vides.
Partint de l’exemple de Manacor, on som
regidora d’igualtat des del 2019, duim a terme xerrades, tallers, conferències a les escoles, formació al professorat, als monitors,
als clubs esportius, campanyes de prevenció, etc.
Internament, també s’ha treballat per donar una millor atenció a les dones víctimes
mitjançant les taules de coordinació de tots
els agents i administracions que intervenen
en tot el procés.

Però també hem implicat el teixit comercial
en general, ja que és difícil que a la fira hi
pugui venir tothom. Volíem fer una passa
més i gràcies a la col·laboració dels alumnes
de batxillerat dels instituts del municipi, diferents aparadors estaran decorats amb les
seves obres. Això suposarà un incentiu per
sortir a passejar pel poble i visitar els comerços locals, la plaça de les verdures, etc.

38

En segon lloc, a la fira, també podrem veure-hi reflectida la implicació de les diferents
entitats sense ànim de lucre que hi ha a
Manacor, ja que la majoria d’elles han programat tallers, exposicions o activitats. Parl
de s’Altra Senalla, Metges del Món, Al·lots
de Llevant, Fundació Ires, Càritas, Dones de
Llevant, l’Assemblea Antipatriarcal i, fins i
tot, Renou Col·lectiu, que ha col·laborat en
la programació d’un concert després de la
fira -Femme Renou-. Donar oportunitats i
valorar la col·lectivitat és precisament això.
Aquesta fira, més enllà d’un dia de trobada, és la reivindicació clara de què les dones
hem d’ocupar l’espai públic, perquè també
és nostre i ens correspon.
Sempre hem ocupat els marges de totes les
històries, però ara feim un pas endavant i
visibilitzam que Manacor no seria el que és
sense nosaltres. I el gran repte de tot això
és que el poble s’ho faci seu. La fira de les
dones ja és un segell de manacorinitat.
Hem de fer dels nostres pobles llocs amables, habitables, segurs i respectuosos amb
la diversitat. Però no només pel futur, sinó
pel present. La vida que ha de valer la pena
ser viscuda és la d’ara. No és la d’ahir ni la
d’aquí a deu anys. És la d’avui. Per a totes i
amb totes.
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9. FEMINISME I
INTERSECCIONALITAT
LA INTERSECCIONALITAT ÉS EL COMODÍ DEL PÚBLIC

Aurora Jhardi Massanet
Docent i activista feminista antiracista

Moltes dones lluiten per rompre el sostre
de vidre damunt elles,
altres lluiten per a que no s’enfonsi el trespol que trepitgen.

feminisme hegemònic. És dur dir-ho i obrir
el debat, però més dur és patir-ho dia rere
dia.
El món i la vida s’han configurat amb mirada europea des de sempre: La colonització
d’Amèrica -Abya Yala és el nom real i originari del continent americà- obrí la porta al
racisme actual, tot i que no va ser fins als
segles VI i VII on el passatge bíblic de la maledicció de Cam donà pas al racisme tal i
com el coneixem avui. Arribats al segle XIX,
amb el repartiment d’Àfrica pels països europeus, es va donar carta verda a l’espoli i
humiliació de tot un continent. Situació que
arriba als nostres dies.

Angela Davis
Tens amigues negres? Segueixes a influencers no blanques? Saps quina és la llengua oficial a Guinea Equatorial? I al Sàhara? Tens amigues amb discapacitat? Quin
és el darrer llibre d’autoria no europea ni
nord-americana que has llegit? Has passat
pena de no poder llogar un pis pel teu color de pell? Has patit discriminació pel teu
gènere a la feina? I per al teu color de pell?
Si has dit no a més de 3 preguntes aquest
article és per tu.

En els darrers anys dins el Feminisme estem
obrint diferents debats; sexe i gènere, gestació subrogada i l’anomenada Llei trans
a l’Estat espanyol serien els més importants, per l’impacte dins les organitzacions i
col·lectius. I “la interseccionalidad pa cuándo?”

Si toquen a una ens toquen a totes, manco si parlem de dones racialitzades i/o amb
discapacitat. Aquesta és la realitat que vivim les filles de la diàspora africana, musulmanes, indígenes, asiàtiques i amb diversitat funcional dins el món, i també dins el
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El concepte d’interseccionalitat l’introdueix
a les ciències socials la jurista afrodescendent Kimberlé Crenshaw al 1989. Crenshaw manté que les conceptualitzacions
clàssiques d’opressió a la societat – racisme, colorisme, adultisme, sexisme, capacitisme, homofòbia, transfòbia, xenofòbia
i tots els prejudicis basats en la intolerància- no actuen de forma independent, sinó
que estan interrelacionades, creant un sistema d’opressió que reflexa la intersecció
de múltiples formes de discriminació. El que
intenta demostrar la teoria de la interseccionalitat és que la injustícia i la desigualtat
es componen per elements que conformen
la identitat.

El feminisme interseccional compta amb
expositores com Angela Davis, Bell Hooks,
Chela Sandoval, June Jordan, Norma Alarcón, Audre Lorde, Chandra Talkpade Mohanty, María Lugones i Gloria Anzaldúa,
totes elles critiquen el feminisme blanc hegemònic per ignorar la influència de la ètnia
i el gènere en la categoria dona.
Dins el Feminisme sembla haver consens
sobre que hem d’atendre a la interseccionalitat i tenir cura de les diferents escales
d’opressió que patim totes les dones en funció de la nostra condició i característiques
personals. Però aquest consens és, per ara,
més teòric que pràctic. Si volem entendre
perquè es dona aquesta situació, ens toca
parlar del concepte classe. La classe social
és encara el model social que travessa totes les persones, tot i que de mica en mica,
hem cregut que aquest concepte podia explicar situacions d’un passat remot, però no
aplicable a l’actualitat. Res més lluny de la
realitat.

L’enfocament interseccional no és nou,
Olympia de Gouges en la declaració dels
drets de la dona de 1871, va relacionar la
dominació colonial amb la dominació patriarcal, establint semblança entre les dones i els esclaus.
L’antropòloga Ochy Curiel articula un dels
discursos contemporanis més interessants
sobre la interseccionalitat. Curiel diferencia entre el feminisme postcolonial, que es
dona després dels processos d’independència al continent Africà i l’Índia durant els
anys 50 i 60, i el feminisme decolonial, corrent del feminisme sorgida a Amèrica Llatina que dona màxima importància a la intersecció dels conflictes de sexe/gènere, classe
i raça, relacionant-la amb les institucions i
categories culturals imposades pel colonialisme i el neocolonialisme, i que qüestiona
el feminisme universalista eurocèntric o occidental.

Si als moviments i organitzacions socials
no s’aplica la interseccionalitat és, entre
d’altres, perquè la classe social ens separa. Moltes dones no blanques, és a dir, no
privilegiades, no participen d’aquests moviments socials, bé perquè no els hi arriba la
informació, bé perquè els seus horaris són
incompatibles amb l’activisme que proposem. A les vuit del vespre no es pot assistir
a reunions si has fet net cases o hotels tot el
dia i després has de donar sopar als infants.
Un dissabte matí no és fàcil anar a una assemblea feminista si és l´únic dia que tens
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per anar a comprar al mercat o has d’anar
a fer feina – de nou a fer net la casa dels
altres-. Després ens passa que cap dona racialitzada o amb una discapacitat pot llegir
els nostres manifests feministes a les concentracions, i quan ho fan és perquè hem
anat a cercar a qualcuna que coneixem i li
hem demanat que llegeixi un paràgraf que
parla d’elles però que hem escrit unes altres. D’això se’n diu multi culturalisme ornamental.

rents rangs d’opressió ni tan sols han estat
tractats en cap d’aquestes jornades, i en el
pitjors dels casos han estat dones blanques
cis les que han parlat d’interseccionalitat. Si
demanem als homes que ens donin l’espai
que mereixem, si lluitem contra el mansplaining, perquè ells no ens han d’explicar
com són de dures les nostres vides només
pel fet de ser dones, també se’ns ha de poder exigir a les dones més privilegiades que
deixem parlar a les companyes més desfavorides de les violències que pateixen. Des
de la classe social som opressores també de
les nostres germanes.

La visibilització és el desafiament principal que hem d’encarar. Encara ara és difícil veure representació multicultural a la
majoria d’espais de projecció pública. Un
dels grans problemes amb els que les persones racialitzades creixem a l’Estat espanyol és la manca de referents, encara ara. A
les edats primerenques totes les persones
cercam referents, persones que se semblin
a nosaltres i ens serveixin d’inspiració. Les
persones no blanques anam molt escasses
d’aquests referents, i ho patim, com sempre, especialment les dones.

Quan l’Institut Balear de la Dona organitza
unes jornades sobre violència de gènere on
hi ha una ponència d’un col·lectiu d’homes i
no hi ha ni un mínim espai de representació
per a dones racialitzades, trans o amb diversitat funcional que puguin parlar en primera persona del maltractament diari que pateixen, s’està exercint violència contra altres
dones. Aquesta és potser la qüestió: són les
altres dones, les altres vides.

A les institucions públiques es dona una situació encara pitjor; a la majoria dels actes
o jornades de formació i/o divulgació sobre
violències masclistes o igualtat de la nostra
Comunitat Autònoma la interseccionalitat
real ni hi és ni se l’espera. Llegim títols de
jornades com “La violència masclista. Un
abordatge sistèmic”, “Els sistemes de poder
contra les dones”, “Jornades sobre prostitució”, “Violències encobertes contra les
dones”, entre d’altres, i en cap d’aquestes
accions hi ha hagut dones no blanques o
amb discapacitat entre les ponents. Els dife-

El nord global ja no és blanc, les Illes Balears
no són blanques, tot i que la classe dominant encara ho sigui. A la nostra comunitat
hi conviuen més de 178 nacionalitats, com
és possible que aquesta diversitat no tengui
encara una representació pública de pes?
L’eurocentrisme que ens corr per les venes
n’és l’explicació. L’imaginari col·lectiu continua sent blanc, capacitista, heterosexual i
cis gènere.
És el paradigma en el que es basa la modernitat occidental, que juntament amb el ca-
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pitalisme mundial i el colonialisme formen,
segons Enrique Dussel, la trinitat inseparable de l’opressió.

lítica de dir-nos negres, lesbianes, discapacitades, radicalitzades, etc. Per tant, ens cal
no perdre de vista aquesta situació i treballar en la inclusió i visibilització de totes des
de ja mateix.

Aquesta ha estat una imposició masculina
de la visió del món, si les dones lluitam expressament contra aquesta representació
en la nostra pràctica diària, teixirem una
xarxa feminista imparable. En el cas de les
institucions públiques o col·lectius feministes és una responsabilitat urgent que no
podem obviar més. Totes les dones patim
opressió pel simple fet de ser-ho, però admetem d’una vegada que unes, la majora,
pateixen més opressions que les altres i
anem a cedir-les els espais de visibilització que mereixen. El que passen les dones
als centres d’internament d’estrangers, als
guetos, a les feines precaritzades/racialitzades o la manca d’accessibilitat universal en
els espais públics, ens interessa i ho hem
d’escoltar a les manifestacions. Les necessitem per a fer una lluita real i transformadora. No es tracta de competir en opressions,
es tracta de compartir-les.

El feminisme viu en constant avaluació i gràcies a aquest procés el moviment s’oxigena,
s’adapta i evoluciona. El nostre futur s’està
escrivint ara. Oxigenem-nos, adaptem-nos,
evolucionem.

Aplicar la perspectiva interseccional suposa incloure a totes les dones, dissidències
i diversitats, perquè només així es podran
analitzar correctament les relacions i intercanvis que es produeixen en els privilegis,
generant les opressions que després es
transformen en violència.
No són diferències el que vivim, sinó diferenciacions imposades pels sistemes de
colonització, és a dir, hi ha una intenció po-
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10. QUÈ HI PINTA EL
FEMINISME A L’ESCOLA?
Alice Weber
Regidora de Formació, Normalització lingüística i Memòria Democràtica. Ajuntament d’Inca.

El Feminisme parteix d’una perspectiva específica, basada en una solidaritat transformadora, de la realitat de desigualtat entre nines i nins, entre homes i dones, una
realitat en la qual, malgrat els avanços, les
dones encara viuen en greu desavantatge.
Una realitat que, generacions rere generacions s’ha viscut com normalitzada i que a
una societat moderna no pot ser sinó revertida del tot per tal d’aconseguir la plenitud
individual i col·lectiva en llibertat.
No obstant la realitat és resultat de generacions i segles de patriarcat que ha marcat
l’ADN cultural de la societat i els individus
que la conformen. És per aquest bagatge
cultural imprès en el nostre ADN, que costa tant canviar costums, tradicions i hàbits
transmesos com normalitzats i això obliga
a demanar si pot ser l’educació la porta cap
a una societat igualitària, justa i humanista,
que faci que les joventuts superin el que les
generacions adultes només avancen amb
comptagotes i, a moments, a passes de
cranc.
La socialització com a procés pedagògic
s'entén com aquell procés mitjançant el
qual la persona, en totes les etapes de la
seva vida i diàriament s'adapta al seu entorn social i cultural, en un aprenentatge

permanent, progressiu i integrador en el
qual interioritza els elements socioculturals
del seu medi ambient. En aquest procés
d'interiorització s'adquireix el llenguatge
vehicular i el coneixement de normes de
convivència, valors, rols i models i pautes de
comportament de l’entorn i àmbit específic
del cada persona, coneixements necessaris
per a viure en societat.
Per a integrar l'estructura de la personalitat
individual, social i virtual, aquesta adaptació
social es complementarà amb la incorporació cultural del context específic (físic i/o
intervingut per TIC) de l'individu mitjançant
la interacció tant personal, com grupal, de
manera gradual i, a conseqüència de la socialització, ajudant a formar la seva identitat psicosocial, autoconcepte i imatge, i a
ser acceptat o rebutjat pel grup.
Mitjançant aquest aprenentatge social serà
que l'individu s'adapti i integri en la societat
en la qual viu i l'aprenentatge per observació i imitació aborda aquest procés incorporant les variables de comportament, ambientals i cognitives.
En la Teoria Cognitiva Social, el psicòleg Albert Bandura (1982), qui afirma que l'aprenentatge social es realitza per imitació, presenta un model tridimensional de l'activitat
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humana, relacionant en una reciprocitat
triple, no simètrica quant a intensitat d'influències, a persones, conductes i ambient.
En el model d'aprenentatge social per imitació intervenen necessàriament quatre aspectes: parar esment al model del qual es
vol aprendre, recordar el model del qual es
vol aprendre, reproduir el model observat i
motivació.
En 1902 el sociòleg Charles Cooley va considerar els orígens socials del concepte del
“jo”, el jo mirall que afirmava que la persona adquireix el seu sentit del jo segons
la imatge que construeix de si mateixa en
funció dels comportaments d’altres cap a si
mateixa, imaginant el que altres persones
pensen d'un/a mateix/a, com és vist i com
són jutjats els seus comportaments per altres i com se sent davant aquests judicis.
El filòsof, sociòleg i psicòleg pragmàtic estatunidenc, George H. Pixeu va afirmar en
1972 que les persones desenvolupen el seu
propi ‘self’ mitjançant l'exercici de l'empatia, és a dir, aprenent a posar-se en lloc
d'altres persones i destaca la infància com a
etapa fonamental per al desenvolupament
de la personalitat.
Durant el període de 2 a 6 anys, nens i nenes
comencen a reclamar una certa autonomia,
sense renunciar a la necessitat de l'afecte
i proximitat de la persona adulta referent
i s'inicien els primers conflictes per no voler assumir normes de conducta o rutines
imposades per la societat en la qual l’infant
està començant a socialitzar-se. Aquesta
etapa marcarà també els primers aspectes
relacionats amb el gènere. Amb l'adolescència (a partir dels 11-14 anys) comença
l’etapa de la transició a la vida adulta. Sor-

geix el pensament abstracte, les operacions
formals i el desenvolupament moral, bàsics
en el desenvolupament social de les persones. L'individu conforma la seva identitat i
autoconcepte (adolescència mitjana 15-17
anys), defineix compromisos, orientació
sexual, estil de vida i perfil professional i
segons diferents estudis (adolescència tardana 18-21 anys), serà el grup d’iguals el
que influeixi en gran manera en l'aprenentatge social i el reforçament de conducta de
l'adolescent.
La Pedagogia de la socialització per gènere és una labor complexa extremadament
important (encara que lenta, donada l'organització actual de la societat), ja que la
socialització de gènere permet explicar com
els factors socioculturals construeixen la
identitat i les representacions socials sobre
masculinitat i feminitat, partint de la base
que el gènere és construcció cultural, social
i psicològica que genera determinats comportaments com a resposta a les expectatives socioculturals. Els corrents teòrics de
l'explicació de la socialització per gènere
(teories sobre l'aprenentatge social, teories
cognitives i les teories psicoanalítiques basades en les teories de Freud se centren en
els factors del comportament, coneixement
i emoció (Macionis, 2007) que permeten
que la identitat de gènere evolucioni al llarg
del cicle vital segons les experiències personals i les influències dels diferents agents de
socialització.
És per tot això que la influència de l’entorn
i de les terceres persones, en primer lloc,
la família i el professorat, i durant l’adolescència, a més d’aquestes figures, els grups
d’iguals és d’enorme importància, vist com
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la socialització i els aprenentatges per imitació marquen la identitat de l’educand.
A banda de la formació individual de personalitat, les diferents generacions de drets
humans es reflecteixen en la DUDH mitjançant drets concrets, basats en principis
fonamentals per a la defensa de la dignitat
humana com a valor intrínsec i universal.
El repte de les societats actuals ha de ser
el d'implantar el respecte als drets universals des de la base de les societats, educant
per a i des dels drets humans en totes les
etapes educatives i fora d'elles. Solament
les societats convençudes del compliment
d'uns drets als quals coneixen i viuen en
primera persona, podran dinamitzar-los en
pro de societats més justes, solidàries i democràtiques.
La base i el mitjà de transmissió, difusió i
dinamització d'un model de societat basat
en el respecte dels drets humans i concretament el de la igualtat entre homes i dones,
que, essent diferents no són desiguals, és
l'educació. La garantia més gran per a una
societat defensora de drets d’igualtat, és la
implantació de cultura i educació en drets
humans perquè la igualtat i el feminisme
passin de ser defensats des de la convicció de la seva necessitat, sentit i prioritat,
a formar part del pensament col·lectiu, de
forma natural. La perspectiva feminista i la
igualtat són part dels valors que solament el
sistema educatiu podrà inocular des de baix
en cada societat.
En aquest sentit, l'educació és el dret humà
encarregat d'ensenyar la resta dels drets
i d'estendre el seu coneixement, perquè
l'educació és la base del desenvolupament
de les persones, tant interior com exterior,

tant individual com social, i pretén el desenvolupament integral de cada persona individualment, així com part d'una societat que
es persegueix com a cohesionada i culturalment enfortida.
El context actual de societat canviant, en un
món cada vegada més digital i globalitzat,
posa en risc tant aquells drets ja adquirits
en algunes societats i per consolidar o fins i
tot adquirir en unes altres, així com aquells
pels quals lluitar tant en l'actualitat, com
en el futur. En un context politicoideològic
mundial neoliberal i d'actual aire de corrents polítics antisocials, vulneradors de
drets d'igualtat i insolidaris, més prop de
l'hostilitat, que de cooperació, això té especial rellevància en el camp educatiu de l’Estat espanyol, on es mesclen els objectius i
discursos neoliberals i neoconservadors, en
pro de la privatització i mercantilització de
l’educació i la seva instrumentalització com
a eina per al control social, tornada a les tradicions del model patriarcal, i la disciplina
com a enemiga de l’esperit crític fonamental per al progrés cap a una societat emancipada, empoderada i transformadora.
Una vegada més, partint de la seva força
transformadora, haurà de ser l'educació la
que, mitjançant la coeducació, en totes les
etapes educatives i fora d'elles, implanti la
perspectiva feminista, de manera transversal, des de la base i l'empatia de la vivència
directa.
Els drets, encara que alguns siguin coneguts
i generalment acceptats per la gran majoria en la seva teoria, en la pràctica en molts
casos solament són respectats quan són
viscuts i experimentats en primera persona.
Aquest és un dels motius pels quals la coe-
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seu reconeixement i acceptació.
En la literatura pedagògica contemporània
s’insisteix en la necessitat de la formació del
personal docent perquè, de manera continuada, adquireixi i actualitzi coneixements
que permeti cultivar qualitats humanes,
desenvolupar rigor científic, capacitat pedagògica i reflexió filosòfica.

ducació s'erigeix en la millor garantia del
respecte d'aquests, implantant-se des de la
vivència basada en l'empatia des de i cap
a tots els individus en particular i sense excloure a cap dels components. El feminisme
haurà de ser viscut i participat per nines i
nins, per joves i adults, sense distincions, ni
exclusions.
Entre els objectius principals de la coeducació figura el de proporcionar a l’alumnat, especialment l’adolescent, recursos,
seguretat i coneixements per a desenvolupar-se com a individus actius i autònoms,
propietaris de les seves vides, ciutadans i
ciutadanes capaços de detectar i defensar
els seus drets i d'aconseguir el respecte i
el reconeixement d'altres i, per tant, ha de
potenciar el pensament crític, la presa de
decisions, la discussió i la resolució de conflictes.
Davant la influència de tots els agents socialitzadors, en totes les etapes educatives i la
importància d’implantació d’una educació
en drets humans (per la igualtat), cal afrontar una actualització curricular profunda i
transversal, afectant la totalitat del professorat.
El desenvolupament individual dels infants
i adolescents requereix una actuació específica i acurada, vists els grans canvis que
experimenten els i les joves a gairebé tots
els nivells en aquesta fase del seu desenvolupament personal. Cal destacar especialment, i independentment dels canvis
cognitius, que el seu desenvolupament
emocional i afectiu passa perquè el seu
principal objectiu és trobar la seva pròpia
identitat, donant especial atenció a l'opinió
que els altres tenen d'ell o ella, així com al

En aquest sentit, el professorat haurà de
reflexionar sobre la seva pròpia realitat i sobre com revertir aquesta des dels processos
d'ensenyament-aprenentatge duts a terme
a l'aula de manera planificada, seqüenciada i programada, fonamentada en la base
dels models exposats i des de la consciència de la importància de les seves decisions.
Aquesta presa de decisions, basada en la
reflexió crítica, l'acte i co-observació i el
debat, avalada per la suma de l'experiència prèvia i la resultant del procés de noves
pràctiques, haurà de donar lloc a comissions de coeducació, responsables de l’elaboració, implantació i seguiment dels plans
de coeducació dels seus centres de treball,
duts a terme des d'una metodologia coherent i fonamentada, i avalats per formació
inicial i continuada del professorat.
La formació haurà de proveir a cada docent
de les competències genèriques i professionals, en matèria de coeducació, perquè
pugui formar la seva identitat professional
des de l'anàlisi i la reflexió necessària per
a transformar el seu entorn, l'aula, entès
com l'espai per on comença una realitat
que s'estendrà més enllà d'ella. Per a això
s'haurà de fomentar la pràctica col·laborativa i reflexiu-indagadora, creant una cultura
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escolar en la qual es compromet i participa tota la comunitat educativa del mateix
centre i amb la qual es podrà identificar i
comprometre la comunitat educativa més
extensa, afectant a tot el municipi i administracions.
La directora de l'Oficina Internacional
d'Educació de la UNESCO (OIE), la Dra.
Mmantsetsa Marope, juntament amb el
seu equip de coordinació i producció de
l’OIE-UNESCO, va establir un espai de reflexió, debat, diàleg i intercanvi de coneixements i experiències, per a l'anàlisi i la construcció de sistemes educatius sòlids, com a
fonament del desenvolupament individual i
col·lectiu de la societat, les seves polítiques
i la seva economia. El setembre de 2017,
fruit d'aquest espai de reflexió, l’OIE va publicar el document “15 Claus d'Anàlisis per
a Apuntalar l'Agenda Educativa 2030, Sèrie:
Qüestions fonamentals i actuals del currículum, l'aprenentatge i l'avaluació”, signat per
Renato Opertti.

L'educació s'ha reposicionat clarament com
un potent agent de transformació, jugant
un paper bàsic i prioritari per al desenvolupament global, però també local de la societat.
L'Agenda Educativa 2030, que brinda una
oportunitat d'eina per a repensar l'educació íntegrament, així com els seus objectius
i finalitats, es construeix gràcies al diàleg
(UNESCO, 2014; UNESCO et al.,2015a), la
cooperació, l'intercanvi d'experiències, necessitats, coneixements i prioritats dels diferents components de les comunitats educatives dels estats membres de la UNESCO.
L'agenda destaca l'educació com a agent
de canvi, com a oportunitat per a establir
un aprenentatge de tots i per a tots (Tikly,
2017) que neix d'un debat exigent, constructiu i plural obert a tota la ciutadania, societat civil i sistema polític. Aquest es basa
en cinc atributs bàsics: la transformació de
la societat, una visió holística del desenvolupament sostenible, l'humanisme, poder
de convocatòria progressista i l'educació
com articulador dels components culturals,
socials, polítics i econòmics.
La Clau 11, respecte a la perspectiva de gènere per a democratitzar a societat i educació estableix que un dels indicadors de
democratització és el seu comportament en
termes d'igualtat de gènere en tots els sectors de la societat, entre ells l'educatiu. És
una realitat que les desigualtats en oportunitats educatives i laborals encara es manifesten de manera alarmant, per la qual cosa
es constata com a imprescindible realitzar
una anàlisi sociocultural i política profunda
sobre les estratègies per a erradicar aquestes desigualtats.

El document ofereix l'anàlisi de les 15 claus
que l'Agenda Educativa 2030 ha d'abordar per a reestructurar i repensar els diferents sistemes educatius, per a garantir
aprenentatges òptims per a tots els perfils d'educand, especialitzar i especificar als
docents i metodologia i criteris pedagògics
en aquests moments, considerats com la
quarta revolució industrial i en una societat
glo-local.
Les 15 claus que aborda el document inclouen la perspectiva de gènere per a democratitzar la societat i l’educació i els docents com a prenedors de decisió.

48

Per altra banda, la Clau 15 recorda que els i
les docents són els prenedors de decisió. El
suport polític i administratiu cap al professorat, la seva formació, motivació i apoderament com a orientadors del sistema educatiu és prioritari (UNESCO et al.,2015a).
L'Agenda Educativa 2030 aposta pel rol de
la persona docent com a “experta orquestradora”, partícip del desenvolupament
col·lectiu de la societat i coneixedora dels
recursos i eines necessàries, per a la formació de l'educand, prenent decisions per
a l'interès i ben comú, de manera crítica i
creativa.
L'Agenda Educativa 2030 ofereix l'oportunitat de reestructurar el concepte d'educació de manera transversal, amb una visió
universal que pretén la transformació dels
sistemes educatius mundials cap a models
holístics, humanistes, progressistes i desenvolupadors.

envolupament de les polítiques coeducadores, proposades des de les mateixes comunitats educatives participants, formant-se a
consciència i posant en pràctica el seu propi
aprenentatge en la innovació educativa en
coeducació.
Solament així la societat des de la seva base
reconeixerà la vital importància del feminisme com a valor fonamental, amb principis universals per a societats més justes,
democràtiques i cohesionades, capaces de
defensar fins a l'individu més fràgil i els defensarà de la millor manera possible, des de
la pràctica d'allò que és tan propi com l'aire
que es respira.
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11. DE QUÈ PARLEM QUAN
PARLEM D’URBANISME
FEMINISTA?
Neus Truyol Caimari
Regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat. Ajuntament de Palma.

família i treballador productiu actiu” (Campana i Ortiz, 2019). Un col·lectiu, al cap i a
la fi, minoritari. I s’ha deixat de banda el benestar de la gran majoria de la població. No
només de les dones (o qualsevol que realitzi tasques associades al gènere femení),
sinó també dels infants, dels majors, de les
persones que pertanyen a models de família diferents del tradicional, de membres de
col·lectius minoritzats, etcètera.

El primer a emprar la paraula “urbanisme”
fou Ildefons Cerdà. En el seu llibre Teoria
General de la Urbanització (1867) defineix
i fa un intent de sistematitzar la “ciència
de la urbanització”, en enfront de la simple “construcció de ciutats”. Cerdà inventa
i descriu el terme “urbanització” com "el
conjunt de principis, doctrines i regles que
s'han d'aplicar perquè els edificis i les construccions d’una ciutat afecten les facultats
físiques, morals i intel·lectuals dels éssers
humans. Així mateix, poden ajudar a promoure el seu desenvolupament i vitalitat,
millorant així el benestar individual, i també
el públic".

La ciutat s’ha dissenyat pràcticament en
termes d’eficiència econòmica, deixant de
banda totes les altres activitats de la vida
quotidiana no relacionades directament
amb la productivitat, ressò de la importància política que s’ha donat històricament
a unes tasques i a les altres, especialment
fruit de la cultura capitalista i patriarcal.

Per tant, des dels seus inicis com a ciència,
l’urbanisme és intencionadament conscient
del seu efecte en el benestar de les persones, tan individualment com col·lectivament. Al cap i a la fi, és el reflex físic de les
polítiques públiques i, com aquestes, mai és
neutre sinó que prioritza unes accions o activitats per sobre de les altres.

L’urbanisme amb perspectiva de gènere va
néixer amb la intenció de valorar, també en
el camp de l’urbanisme, les activitats anomenades “reproductives” (en contraposició a les activitats “productives”, segons les
categories marxistes tradicionals), és a dir,
el treball no remunerat, essencialment de
cura, indispensable per a la societat, infra-

La planificació urbana ha estat dissenyada
històricament per i per a, un col·lectiu molt
concret: “home, adult, heterosexual, cap de
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valorat i associat al rol de gènere femení.
Però no es tracta d’invertir prioritats, de
passar d’un sistema jeràrquic dominat per
l’esfera masculina-reproductiva a un altre
sistema jeràrquic dominat per l’esfera femenina-reproductiva. Anita Larsson (2006)
sosté que hem d’anar més enllà i passar
del paradigma jeràrquic, de contraris, a un
escenari horitzontal: l’esfera de la vida quotidiana. Posant la vida quotidiana al centre
de les polítiques, i de l’urbanisme, i donant
la mateixa importància a totes les tasques i
activitats.

Si parlem de vida quotidiana, és inevitable parlar d’equipaments, de serveis. La
distribució espacial dels diferents tipus i
categories d’equipaments ha de facilitar-hi
l'accés a tothom, així com donar resposta
a diversitat d'activitats, necessitats i voluntats del veïnatge. Així es parla de la ciutat
dels 15 minuts, la ciutat de proximitat, on
la llar, l'escola, el lloc de treball, el metge, el
parc, el comerç, la biblioteca,.. estan en un
entorn immediat. Per exemple, Jane Jacobs
(1961) argumenta que la proximitat, una
ciutat descentralitzada, és la clau perquè les
ciutats tenguin vida.

L’urbanisme feminista defensa que la ciutat no acull només a les persones quan es
dediquen a les tasques productives o reproductives, sinó que ha de donar cabuda a les
diferents activitats que puguin realitzar les
persones més enllà del treball. El disseny
urbà ha de tenir en compte la diversitat de
la població i les seves necessitats i desitjos:
ha de facilitar i millorar la vida quotidiana
de les persones. Ha de cercar el benestar,
tornant a la definició inicial, de tothom.
Tradicionalment, es tenen en compte diferents eixos d’actuació: espai públic, equipaments, mobilitat, percepció de seguretat,
habitatge i participació.

Relacionat amb l'anterior trobam la mobilitat. Les ciutats s’han desenvolupat pensant fonamentalment en el transport privat
motoritzat, menystenint altres maneres de
desplaçar-se. No només l’espai públic ocupat pel trànsit motoritzat és absolutament
desproporcionat, sinó que els usos urbans
s’han dissenyat com si tothom s’hagués de
desplaçar en cotxe o moto, oblidant, una
vegada més, una gran part de la població.
El transport públic hauria de ser accessible,
barat, fiable i segur i donar resposta a la varietat d’horaris del món no productiu que
genera recorreguts no lineals ni uniformes
(Muxí, Casasnovas, Ciocoletto, Fonseca i
Gutiérrez, 2011). S’han de privilegiar els recorreguts peatonals i facilitar els desplaçaments amb mitjans no motoritzats, adaptant l’espai públic a les necessitats d’uns i
dels altres.
I, tornant als equipaments i als usos, s’ha de
fer feina per reduir el nombre i la distància
dels viatges, facilitant així la vida quotidiana

Es pot definir l’espai públic com aquell espai
que no és privat. Sovint s’interpreta que no
és de ningú, quan en realitat vol dir que és
de tots. Ha de ser accessible, amable i inclusiva. Ha de comptar amb els serveis i mobiliari adequats, ha de facilitar els diferents
usos que se li puguin donar i ha d’esdevenir
espai de trobada.
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de les persones, creant un entorn més democràtic, per tothom.
Lynch posa les bases de la Geografia de la
percepció al seu llibre La imatge de la ciutat
(1960). Aquesta disciplina defensa que els
espais no són neutres, sinó que depenen
del subjecte que els observa i en fa ús segons aquesta percepció.

per a les dones (i, per extensió, per altres
col·lectius vulnerables, i per extensió, un
espai segur per totes les persones): entorn
ben senyalitzat per facilitar l’orientació, visibilitat, vitalitat (zones multifuncionals que
garanteixin la presència d’altres persones),
vigilància informal (simultaneïtat d’usos
amb diversitat de persones), entorn ben
equipat, cuidat, acollidor i facilitador de la
cohesió social.

En la ciència urbanística sovint parlem de
línies de desig, és a dir, els camins que seguim de forma natural ignorant el camí
marcat per l’urbanista. Per una altra banda,
a la ciutat trobem el que Lynch va anomenar marges, elements urbans lineals que es
perceben no com a camins sinó com a fronteres (a Palma en trobam un exemple clar
a les Avingudes). Després estan els no-llocs
(definits per Augé el 1992), espais anònims,
sense vincles emocionals, llocs de passada
o desconeguts.

Per una altra banda, les dones i altres
col·lectius històricament ignorats s’han de
sentir representades a l’espai públic per
sentir-lo seu, potenciant la seva presència
simbòlica (per exemple amb la nomenclatura de carrers i places) i eliminant tot element discriminatori o que promogui estereotips.
L’oferta residencial sovint respon a estructures familiars tradicionals (parella i dos
fills), amb un disseny dels habitatges que
discrimina les tasques de cura i les relega a
espais secundaris i que no té en compte els
canvis en les necessitats de les persones al
llarg de la vida.

Tot i que la percepció és subjectiva i dependrà de la trajectòria vital de cada persona
la manera com aquesta es relaciona amb
l’espai es conforma socialment, i per tant,
existeixen elements comuns o que afavoreixen una mateixa percepció, i és tasca de
l’urbanista identificar-los i tenir en compte
les línies de desig, minimitzar els marges i
evitar els no-llocs. Tots aquests factors contribueixen a la percepció de seguretat, un
aspecte clau en la qualitat de vida de les
persones i en el dret de gaudir i fer ús de
l’espai públic, ja que un lloc no segur és un
lloc excloent.
El Col·lectiu Punt 6 (Ortiz, 2018) proposa
una sèrie de característiques que han de tenir els espais per percebre’s com a segurs

Per tant, s’ha de promoure la varietat de
tipologia dels habitatges, i que aquests tinguin una distribució flexible que permeti
adaptar-se als canvis vitals i les alteracions
familiars, a més de que els espais comuns
siguin projectats tenint en compte l’accessibilitat i la percepció de la seguretat. I per
descomptat, habitatges a preus assequibles
per a tothom.
Finalment, quan estem xerrant de fer una
ciutat inclusiva, que conegui les diferents
necessitats (i desitjos!) de tots els col·lec-
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tius i que s’adapti a la vida quotidiana, es
fa imprescindible dur a terme uns processos de participació plens, extensos, àmpliament difosos i adaptats a les persones que
volem que hi formin part (varietat d’espais i
horaris, servei de cura d’infants...)
El model de ciutat feminista és el d’una
ciutat on l’espai públic és un espai de comunitat, de trobada. Una ciutat compacta
i descentralitzada, de proximitat, inclusiva i
amable. Una ciutat que millori la vida quotidiana i faciliti els diversos usos del temps
dels seus habitants.
Una ciutat que tingui en compte les necessitats de totes les persones en qualsevol
moment de la seva vida, sigui quina sigui
l’activitat que desenvolupi o pertanyi a un
col·lectiu o altre.
Democratitzar la ciutat, per viure i conviure.
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12. QUAN LES DEESES ES
CONVERTIREN EN DÉUS
Cristina Llorente Roca
Arquitecta i directora d’Arquitectives

a afavorir el benestar de qui hi conviu,
la ciutat actual es conforma segons interessos privats que contribueixen a generar espais de marginalitat, on la prosperitat de les persones que l’habiten es
redueix ostensiblement.

L’any 2004, el grup Estopa publicava un
àlbum titulat “La calle es tuya”. Durant
presentació del disc, una de les preguntes més reiterades va ser el motiu
d’aquest títol, cosa que contestaren
amb el següent argument:

Des dels seus orígens, la condició d’animal social ha portat a l’ésser humà a la
creació de comunitats, cercles on les
necessitats de defensa, de cooperació
i especialment de relació s’han vist satisfetes per la coexistència en aquestes
societats comunes.

Mentre gravàvem el vídeo de “Me falta
el aliento” pels carrers de Cornellà, va
aparèixer una colla d’infants i el realitzador els va dir: “Podeu apartar-vos? És
que sortiu en pla”. Un dels marrecs respongué amb fanfarroneria: “El carrer és
teu o què?”. Ens semblà un títol perfecte
per al nou treball. (La higuera, s.f)

Tal com apuntava Aristòtil, “Qui sigui
incapaç d’entrar en aquesta participació comuna, o que, a causa de la seva
pròpia suficiència, no necessiti d’ella, no
és més part de la ciutat, sinó que és una
bèstia o un déu” (Política, llibre 1.1).

Certament, l’actitud d’aquell infant respon a la concepció popular que els carrers pertanyen a la ciutadania que viu
en ells. Però, és totalment així?

Per tant, podríem afirmar que des de
l’inici de la humanitat, la ciutat i els seus
habitants formen un binomi inseparable que es retroalimenta i que necessita
l’altre per a subsistir. Així s’entenen (i es

El propòsit de les següents línies és mostrar fins a quin punt, enfora de basar-se
en un disseny urbà democràtic enfocat
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materialitzen) les agrupacions urbanes
fins al s. XIX: territoris compactes i complexos amb estructures basades en la
relació i l’intercanvi, on el carrer i l’espai
públic, en general, actuen com a vertebradors a nivell social, cultural i en gran
manera, econòmic. Però és a partir de
la Revolució Industrial quan es produeix un canvi de percepció a tots els nivells. La introducció de la velocitat com
a factor inherent de la vida quotidiana,
l’evolució dels sistemes de producció i
de transport i la creixent disconformitat de la població enfront d’aquests i altres canvis provoquen indirectament la
transformació de les ciutats, obligades a
assumir, de forma accelerada, aquestes
mutacions sense retorn. Així, en un breu
espai de temps, aquell territori compacte dona lloc a models dispersos i especialitzats, basats en la mobilitat i en el
vehicle privat, que tenen com a conseqüència l’abandonament de l’essència
tradicional de la ciutat.

ta de mirada androcèntrica i patriarcal
que, lluny de tenir cura del benestar de
les persones, ha posat -i posa- al centre
la producció, la feina remunerada i treure el màxim del benefici al territori.
Aquesta tendència, però, s’ha vist capgirada per l’esclat de la COVID19. Sobtadament, la situació de pandèmia -i
especialment el confinament- han fet
surar certs aspectes fins ara invisibles,
determinats processos necessaris que
l’estructura de la ciutat no permetia evidenciar, però que s’han manifestat com
a fonamentals. L’emergència sanitària
ens ha obligat a posar l’esfera domèstica en el centre i en el cim, definint els
serveis relacionats amb les cures com a
activitats essencials i reduint la ciutat la
seva faceta cuidadora. Conclusió: a l’entorn urbà, ho podem aturar tot excepte
allò que ens guarda, excepte la dimensió domèstica i femenina.
Seria lògic pensar que, rere l’aprenentatge brindat per la COVID19, ha d’existir un replantejament del model urbà
actual.

Per altra banda, l’era Industrial duu també associada una diferenciació de rols
en els sistemes de feina, que marca un
clar contrast entre l’esfera productiva,
vinculada a les relacions i a l’espai exterior públic, i l’esfera reproductiva, lligada
a les cures i a l’espai domèstic privat. Si
posam gènere a cadascuna d’aquestes
esferes, el resultat és més que evident:
l’home s’associa a la producció (i per
tant, a l’espai públic) i la dona, a la
reproducció (i per tant, a l’espai privat).

La tendència històrica ha estat pensar les ciutats per a un ciutadà tipus:
un home de classe mitjana, adult, sa,
amb feina remunerada i dret a sufragi.
Aquest perfil exclou un gran nombre de
col·lectius, entre ells la infància, la gent
gran, les persones amb diversitat funcional i les dones. Des del punt de vista
urbà, l’espai públic és un dels pilars principals per garantir el dret a la ciutat que
[1]
encetava Lefebvre el 1968 : és el lloc
de relació, d’intercanvi, de generació

De llavors ençà, les ciutats s’han seguit
configurant baix un sistema capitalis56

d’identitat... Però també on s’originen
les jerarquies i les desigualtats. El repte,
doncs, és avançar cap a un entorn integrador, capaç d’assegurar l’autonomia
de tots els seus usuaris, independentment de la seva edat, condició social,
física i gènere.

L’enquesta “Barcelona amb mirades de
dones”, realitzada el desembre de 2020
pels col·lectius Punt 6, Àmbit de prevenció i Creació Positiva, deixava constància que des del confinament, el 53,6%
de les dones migrades i el 44,5% de les
dones LGTBI+ varen manifestar un augment de la percepció d’inseguretat vers
la violència masclista a l’espai públic.
Així, mentre la ciutat en termes físics
no havia canviat, sí que ho havia fet la
nostra apreciació de l’entorn, de forma
molt més evident en el cas dels col·lectius vulnerables, com ara les dones, els
infants o la gent gran, que varen veure
clarament trasbalsada la seva quotidianitat amb el buidatge dels carrers, el
tancament dels parcs o la obligació de
mirar el món des de la finestra de les
residències, entre d’altres.

En aquest sentit, té molta importància
el disseny urbà. La ubicació dels espais
de relació, les activitats que s’hi proposen, la connexió entre ells i amb altres
indrets i serveis, el mobiliari urbà... Són
aspectes clau per afavorir la capacitat
integradora de la ciutat i aquella autonomia que, en el cas de les dones, va
íntimament lligada a sentir-s’hi segures.
No obstant això, les polítiques de seguretat se centren generalment en la prevenció del delicte tipificat, amb criteris
de justícia i criminologia. L’increment
de presència policial o el tancament
dels parcs públics a la nit en són alguns
exemples. Però s’ha de tenir en compte que existeixen formes de violència
contra les dones que no estan criminalitzades, tot i que influeixen, i molt, en
la percepció de la por. Xerram, entre
d’altres, de l’assetjament sexual de carrer. Per tant, s’hauria d’incloure aquesta
percepció de la por a la planificació física de l’entorn, per tal de combinar les
mesures físiques (il·luminació, visibilitat, etc.) amb les relacionades amb els
rols socials (heterogeneïtat dels usuaris,
ús equitatiu d’homes i dones, diversitat
d’activitats proposades, etc.).

Com a exemple de bones pràctiques, podem citar l’ajuntament de Sant Sebastià,
que incorporà a la normativa urbanística municipal una sèrie de requeriments
per als portals de les edificacions, per tal
de garantir-hi les condicions de seguretat. Des de 2016, els accessos s’han de
dissenyar enfront d’espais públics transitats, amb una correcta il·luminació i
un mínim del 75% de materials transparents que permetin la visió de l’interior
des del carrer i viceversa.
Altres ciutats, com Bogotà i Nova Delhi,
han posat en marxa l’aplicació mòbil Safetipin, basada en mapes que recullen
i analitzen informació sobre seguretat
urbana a través de l’experiència de les
mateixes usuàries.
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Un altre aspecte a tenir en compte pel
que fa al disseny urbà és la mobilitat. Si
la ciutat es projecta per al ciutadà tipus
definit anteriorment, també -i sobretotho fa per als seus artefactes de quatre
rodes. Es planteja seguint una piràmide de mobilitat que prioritza el cotxe
davant del transport públic, la bicicleta
i el vianant, en aquest ordre. Comprar
un cotxe suposa un esforç econòmic important, reservat a majors d’edat i no
indicat per a persones amb necessitats
sensorials especials o amb mobilitat reduïda. Es repeteix, doncs, el model de
destinatari. En el cas dels homes, a més,
la mobilitat privada sol quedar reduïda
als itineraris punt a punt (de casa a la
feina), molt diferent dels realitzats per
altres col·lectius, en especial les dones,
que es caracteritzen per ser radials,
curts i complexos, amb moltes més parades entre el destí i l’origen. Aquests
punts intermedis estan relacionats amb
el treball reproductiu (cura de persones
dependents, gestió de la llar...) i suposen una de les bretxes de gènere en la
mobilitat.

rar l’espai públic com a espai de relació
per a les persones, dissenyat a partir de
les necessitats reals de tots els col·lectius. Per a això, convindria definir un
mínim denominador comú, un grup que
fixi unes necessitats extrapolables a la
resta de la població, independentment
de l’edat, origen social, ètnia, orientació sexual o gènere. A les ciutats actuals, trobam iniciatives que, orientant-se
cap a un mateix objectiu, multipliquen
els recursos i inverteixen en projectes
paral·lels. Els camins escolars, les rutes saludables, els itineraris segurs, els
eixos cívics... Sovint no comparteixen
recorregut, ni pressupost, ni àrea governamental. Malgrat això, tots tenen com
a finalitat l’ús de l’espai públic de manera segura, saludable i autònoma. El mateix passa amb les etiquetes de Ciutats
educadores, Ciutats creatives, Ciutats
intel·ligents, Ciutats cuidadores, Ciutat
dels Infants...
Seria positiu engegar una reflexió envers un projecte de ciutat que la pensi
com a conjunt, tant en l’àmbit físic, com
ambiental, com social. En aquest sentit,
és especialment rellevant la necessitat
de teixir una aliança institucional sòlida,
on les diverses àrees de l’Administració
pública no només es coordinin en les
seves actuacions, sinó que a més comparteixin coneixements i informació i,
sobretot, diagnostiquin, dissenyin i implementin projectes i programes de manera conjunta entre departaments i en
cooperació amb la ciutadania.

Un bon exemple de mobilitat integradora el trobam al sistema de parades
a demanda dels autobusos urbans, implantat a diverses ciutats espanyoles
i europees (a Palma, des de fa poques
setmanes), que permet a les usuàries
aproximar-se el màxim possible al seu
punt de destinació, reduint el temps
que haurien de caminar soles.
Amb tot, la primera passa cap a la democratització de la ciutat seria recupe58

[1] L’any 1968, el filòsof francès Henry Lefebvre encunyava el terme dret a la ciutat, que partia de l'impacte negatiu sofert per les urbs en els països d'economia
capitalista, amb la conversió de l’espai urbà en una mercaderia al servei exclusiu
dels interessos del capital. Com a contraproposta a aquest fenomen, Lefebvre
construí un plantejament polític per reivindicar la possibilitat que la gent tornàs
a ser propietària de la ciutat, advocant per «rescatar el ciutadà com a element
principal, protagonista de la ciutat que ell mateix ha construït».

13. «QUANTS ENORMES
ESFORÇOS REQUEREIX
AQUESTA FICCIÓ»!(*)⁷
Francisca Mas Busquets
Advocada

El desconcert per algunes resolucions judicials en supòsits referits als drets de les dones, s'ha convertit en habitual, la qual cosa
és una autèntica calamitat social. Amb això
no sols augmenta la desconfiança en el sistema judicial especialment per part de les
dones, que no veuen tutelats els seus drets
en algunes de les situacions més greus que
poden ocórrer en les seves vides, sinó que
també confirma que algunes persones que
exerceixen aquest poder de l'Estat, no tenen la menor comprensió del que comporta
ser dona en aquesta societat patriarcal ni la
menor empatia cap al dolor de tantes dones i nenes.

perjudicial per a aquesta nena de 13 anys,
del que va ocórrer. Aquest procés ha passat
d'una condemna per violació a una absolució en entendre, entre altres barbaritats,
que la menor tenia "una certa experiència
en l'àmbit de les relacions sexuals i que va
poder existir una simetria quant a edat, desenvolupament i maduresa física i psicològica".
Es consumeix de nou el fenomen de la
violència institucional, descrit pel feminisme, que paradoxalment comporta que, qui
t'ha d'entendre, protegir i castigar sense
pal·liatius aquestes conductes, sigui qui
augmenta el teu dolor, exposa la teva intimitat i perpètua uns missatges despietats
per misògins i injustos. Tenim un greu problema amb la judicatura, més que amb el
Codi Penal i altres normatives.

Els últims exemples coneguts mostren tal
desconnexió de la realitat social i tanta misogínia, que resulta inquietant.
Des de la negativa d'un jutge de Granada a
suspendre la pena de presó que li queda per
complir a Juana Rivas una vegada rebaixada
per l'indult, fins a la més feridora: la sentència del Tribunal Suprem que ha absolt a dos
homes condemnats per abusar sexualment
d'una adolescent de tretze anys.
Els absolen de les condemnes de deu anys
de presó, realitzant la interpretació més

Fa diversos anys que existeix l'obligació que
totes les proves selectives per a l'ingrés i
la promoció en les Carreres Judicial i Fiscal
contemplin l'estudi del principi d'igualtat
entre dones i homes, les mesures contra la
violència de gènere, i la seva aplicació amb
caràcter transversal en l'àmbit de la funció
jurisdiccional.

⁷ Article publicat a Mujer y Salud el desembre de 2021
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I molts més anys, des del 2014 que Espanya
va ratificar el Conveni d'Istanbul, en què es
va recollir la necessària formació dels professionals implicats a prevenir, investigar,
castigar i reparar els perjudicis ocasionats
pels actes de violència inclosos en l'àmbit
d'aplicació d'aquest Conveni.

un sediment humanístic i més experiència
vital, cal insistir en més formació i capacitació, encara que pel que sembla no és garantia suficient.
Tal vegada seria el moment d'exigir responsabilitats, i exigir-les als qui tenen un immens poder sobre la vida de les persones.

Per tant, un altre fracàs més que subjau a
una formalitat legal sobre la igualtat i la prevenció de la violència que es pregona com
la més avançada del nostre entorn.

La Llei orgànica del Poder Judicial en el seu
art. 14 diu que els Jutges i Magistrats que
es considerin inquietats o pertorbats en la
seva independència el posaran en coneixement del Consell General del Poder Judicial,
donant compte dels fets al Jutge o Tribunal competent per a seguir el procediment
adequat, sense perjudici de practicar per si
mateixos les diligències estrictament indispensables per a assegurar l'acció de la justícia i restaurar l'ordre jurídic.

Massa vegades queda patent que el dret
és un instrument molt representatiu en
mans del poder per a generar discriminació i opressió de la dona, darrere de la ficció teòrica de neutralitat i imparcialitat; i el
més freqüent és la misogínia, això és posar
en dubte les manifestacions de les dones,
sempre aquest ancestral dubte sobre la
nostra paraula!, i la presència d'estereotips
i prejudicis sobre la categoria de víctima.

Fins quan esperarem per a la mateixa possibilitat per a les dones?

I això ocorre, sobretot, perquè una part
dels professionals del dret encara no han
assumit els canvis socials impulsats per
les dones, la redefinició de la realitat que
ha realitzat el pensament feminista. Així,
continuen ignorant que les violacions i altres conductes sexuals contra les dones són
manifestacions d'una violència de gènere
primària: el cos de la dona és un objecte
per a ser usat per l'home, una manera de
mostrar i exercir poder.

(*) Expressió d'un personatge de Lev Tolstoi
en “Resurrecció”, en contemplar un judici
penal.

A més de demanar un accés més democràtic a la carrera judicial assegurant que totes
les persones que accedeixen a ella tinguin
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14. SALUT DES D’UNA
MIRADA FEMINISTA
Carme Vidal
Dona, mare, infermera i feminista.

Cada 8 de març commemoram el Dia Internacional de les Dones i, encara que no
l'únic, és un bon moment per reflexionar
sobre la igualtat real i efectiva entre dones
i homes. Per aconseguir aquesta igualtat,
cal que cada persona, en particular i, la societat en general, hi treballi canviant idees
i formes d’actuar de manera que es pugui
gaudir d'una societat més justa.

ll l’home blanc, heterosexual, amb nivell
d'estudis alt i de classe privilegiada, imposant-li el model de comportament masculí
hegemònic pel fet de néixer amb uns determinats genitals.
Així i tot, què passa amb els homes que no
expressen la seva masculinitat hegemònica
i no segueixen les normes de l'heteropatriarcat? I amb les dones que no expressen
la feminitat hegemònica? I amb les persones que no s'identifiquen amb el sexe que
han nascut? I les persones que han nascut
amb característiques d'ambdós sexes alhora? Com s'han de comportar? També seran
discriminades per l'heteronormativitat patriarcal.

A vegades, la paraula igualtat és interpretada d'una forma errònia, com si es tractàs
d'eliminar les diferències que hi ha entre
dones i homes i, fins i tot, entre les mateixes
dones i els mateixos homes. Precisament, la
igualtat valora la diferència, que és una riquesa, però no la desigualtat, que significa
superioritat, injustícia, violència i dominació d'un sexe sobre l'altre. Dones i homes
no som idèntics. Existeixen diferències físiques, anatòmiques i fisiològiques que ens
distingeixen. A aquestes característiques
físiques, se suma una pesada motxilla de
diferències creades socialment, el gènere,
la maleïda construcció sociocultural i política que determina les relacions entre les
persones, atorgant beneficis a qui es troben
en posicions més elevades d'una jerarquia.
El patriarcat ha posicionat al més alt nive-

El gènere i els seus mandats estereotipats
també creen iniquitats sanitàries per si
mateixos i poden agreujar les que són producte de la situació socioeconòmica, edat,
ètnia, discapacitat, orientació sexual, etc.
Les dissemblances biològiques (sexe) i les
socials, psicològiques i culturals (gènere)
provoquen diferències en la protecció i la
promoció de la salut, en la prevenció de
malalties, en els factors de risc, en els motius de consulta i en la simptomatologia,
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així com en l'abordatge diagnòstic i terapèutic entre dones i homes.
El patriarcat ha sotmès els homes a l'obligació de mostrar-se saludables d'acord amb
els ideals de masculinitat hegemònica i
dominant, fet que està implícit en la construcció del gènere masculí. L'home "fort i
sa" representa poder i autoritat. L'adquisició de poder requereix que l'home rebutgi
el dolor, negui la debilitat i vulnerabilitat,
controli les seves emocions, rebutgi alguns
estils de vida saludables i assumeixi riscos.
Aquests rols de gènere provoquen hàbits
de vida menys saludables, més comportaments amb risc d'accidents, exhibició d'un
comportament agressiu i de domini físic, resistència a admetre debilitats, escassa atenció als missatges de promoció de la salut
o menor ús dels serveis sanitaris quan són
necessaris. En contra, el model de feminitat
hegemònica i, per tant, el que espera la societat patriarcal de la dona és la de perfecta
esposa, mare i cuidadora que sobrecarrega
la seva vida pretenent ser capaç de tot i poder aguantar-ho tot.

ment, menys estudiades.
Les desigualtats i discriminacions per raó de
sexe o de gènere en salut es tradueixen en
biaixos de gènere. Aquestes ocorren quan,
en una mateixa necessitat sanitària en homes i dones, es realitza un major esforç
diagnòstic o terapèutic en un sexe respecte
a l'altre, podent contribuir a desigualtats en
salut entre dones i homes. Aquests biaixos
sorgeixen quan s’assumeixen igualtats entre ambdós sexes quan no n’hi ha o quan
s’assumeixen diferencies quan realment no
n’hi ha.
Trobam biaixos de gènere en investigació i
assajos clínics. Les dones no han estat representades equitativament en diferents
àrees de la investigació clínica, principalment en els assajos clínics de fàrmacs. Els
beneficis, l'absorció, l'eliminació, el metabolisme, la toxicitat, els efectes adversos,
la dosificació dels fàrmacs són diferents en
dones i homes. Per això, els assajos clínics
duts a terme exclusivament amb homes no
sempre són extrapolables a població general (i, per tant, a les dones).

La salut de dones i homes és diferent i desigual. Diferent perquè hi ha factors biològics (genètics, hereditaris, fisiològics, etc.)
que es manifesten de manera diferent en la
salut i en els riscos de malaltia, que moltes
vegades continuen invisibles pels patrons
androcèntrics de les ciències de la salut.
Desigual perquè hi ha altres factors, que en
part són explicats pel gènere, que influeixen
de manera injusta en la salut de les persones. L’androcentrisme a les ciències de la
salut ha fet que les particularitats de les dones siguin menys importants i, conseqüent-

Els biaixos de gènere en l'esforç diagnòstic sorgeixen quan en un determinat quadre clínic, segons el presenti una dona o
un home, es plantegen alternatives diagnòstiques diferents amb conseqüències en
l'atenció de les persones que són ateses.
Ocorren tant en les malalties amb signes
cínics objectius com en les que no. Aquests
biaixos es donen més en el sexe que les
malalties són menys freqüent. Per exemple,
existeix un infradiagnòstic d'osteoporosi en
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homes i un infradiagnòstic d'infart agut de
miocardi en dones. També, algunes proves
diagnòstiques tenen diferent especificitat
segons el sexe, com seria la prova d'esforç
(ergometria), que és més enganyosa en les
dones.

nes metabolitzen els fàrmacs de forma diferent que els dels homes i tenen més risc de
sobredosificació i efectes secundaris. Quan
parlam de metabolització de substàncies
no podem obviar l’efecte dels disruptors
endocrins, substàncies químiques capaces
d'alterar el sistema hormonal. En igualtat
de condicions d'exposició, el cos de les dones actua com un bio-acumulador químic,
sent més vulnerable a qualsevol substància
tòxica del medi ambient.

Els biaixos de gènere a l'esforç terapèutic
se centren en l'accés als hospitals d’ambdós sexes per a la mateixa necessitat, la
comparació del temps de demora i d'espera des dels primers símptomes fins a
l'atenció sanitària, els tipus d'estratègies
terapèutiques i el consum i la despesa de
medicaments per sexe. Un clar exemple
d’aquest menor esforç terapèutic en dones
és la menor utilització de fístula arteriovenosa a l’hora d’iniciar diàlisi sense que hi
hagi cap evidència científica que demostri
que les dones no són un factor de risc en el
pronòstic de l'accés vascular. Un altre possible biaix que cal atendre és el risc més alt de
les dones a ser infra-dialisitzades, perquè
necessiten més dosis i més temps de diàlisi per millorar la supervivència. Les dones
també tenen menys probabilitat de rebre
un trasplantament de ronyó, encara que
siguin elles les que en donin més en vida.
En el cas de la insuficiència cardíaca en fase
terminal, només al voltant del 25% de tots
els trasplantaments de cor es realitzen en
dones, sent la taxa de supervivència a vint
anys similar en ambdós sexes, la qual cosa
suggereix que no hi ha raó per a impedir el
trasplantament en les dones.

Les dones cerquen ajuda mèdica amb més
promptitud i freqüència i usen més els serveis sanitaris generals. En canvi, els homes
utilitzen més els serveis especialitzats, d'urgències i hospitalaris. Conèixer aquestes
característiques diferencials és fonamental
per evitar els biaixos de gènere en l'ús, demora i espera de l'atenció sanitària, ja que
malgrat que l'atenció primària la fan servir
més les dones, les dades indiquen que les
demores són més curtes en l'atenció sanitària als homes. Això significa que les dones
esperen més temps que els homes en sales
d'emergència abans de ser avaluades.
Els biaixos de gènere psicològics es cometen amb la medicalització de certs processos, particularment, el malestar de les
dones. En igualtat de símptomes, és més
probable que les dones rebin un tractament amb psicofàrmacs (ansiolítics, antidepressius...). Per tant, els homes rebrien
més proves diagnòstiques, més diagnòstics
de síndromes fisiopatològics i més proves
diagnòstiques i intervencions terapèutiques de certs tipus, i les dones, rebrien més
diagnòstics psicopatològics, més prescrip-

A l’hora de prescriure fàrmacs, per impedir
els biaixos en l'esforç terapèutic, és bàsic i
essencial percebre que els cossos de les do-
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cions farmacològiques, més intervencions
de certs tipus.

cardiològics realitzats abans de 1993. La
malaltia cardiovascular ha estat estudiada
principalment en homes i per homes i, encara que és la primera causa de mortalitat
en les dones, existeix l'imaginari social que
és una malaltia d'homes. A més, l'etiquetatge dels malestars de les dones com ansietat
o estrès provoca biaixos irreversibles en els
casos de malaltia cardiovascular.

El biaix en centrar només la salut de les dones a la reproducció i, per tant, circumscriure les malalties i riscos de salut de les dones
exclusivament a la seva funció reproductora, és reduir la visió sobre la seva salut.
El biaix de gènere tecnològic succeeix quan
es medicalitzen alguns processos biològics
(normals en el cicle vital de les dones) que
no sempre ho requereixen, com poden ser
el cicle menstrual, l'embaràs, el part o la
menopausa.

Per evitar els biaixos de gènere és imprescindible introduir la perspectiva de gènere
en la salut de les persones, fet que implica abordar la influència dels determinants
biològics, socials i culturals que són diferents
i desiguals per a homes i dones i actuar en
conseqüència. Per això, és fonamental que
el personal sanitari conegui i sigui conscient
de la morbiditat diferencial, que va des de
les diferències en els factors de risc i protectors per a la salut, les respostes socials i
culturals a la malaltia, la manifestació, la severitat i freqüència de les malalties i l'accés
a les fonts que promouen i protegeixen la
salut, fins al diagnòstic i intervenció.

El biaix en la invisibilització de les dones
com a subjectes de la malaltia fa que, a vegades, només es visibilitzi les dones com a
transmissores d'informació i cures, però no
com a subjectes de la malaltia.
Un altre important biaix que perjudica principalment la salut de les dones és la invisibilitat de circumstàncies vitals, com puguin
ser la divisió sexual del treball, la manca de
corresponsabilitat familiar, la doble i triple
jornada laboral, els efectes de la violència
masclista o la incapacitat de la conciliació
personal, familiar i laboral.
La primera constatació pública de biaixos
de gènere en l'assistència i investigació mèdica la va realitzar l'any 1991 la cardiòloga
americana Bernadine Healy, que va alertar
de la mala praxi en l'atenció cardiovascular
de les dones pel fet que no s'havia tingut en
compte la presència d'aquestes a la majoria dels treballs de recerca sobre problemes
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15. DE LES CURES A
SOCIALITZAR EL TREBALL
REPRODUCTIU
REFLEXIONS DES DE L’ECONOMIA POLÍTICA

Laia Jubany de Solà
Membre del Seminari d’economia crítica Taifa, comitè editorial de Catarsi Magazin i militant d’Endavant-OSAN

En les darreres dècades l’economia feminista ha anat impactant en la manera de plantejar les mancances de la societat actual i
com replantejar-la. Un dels conceptes que
més èxit ha tingut són les cures (una barreja
entre l’economia i la psicologia), però què
vol dir quan parlem de cures?

que aquestes qüestions no són possibles
sense les cures (enteses com a garants de
la reproducció). L’homo economicus, l’individu aïllat que “es val a si mateix”, és una
fantasia del capitalisme. Aquesta fantasia
genera un imaginari on la vulnerabilitat i
la dependència són qüestions de les quals
hem de defugir, debilitats vergonyoses incompatibles amb el pretès individu lliure
del capitalisme. Aquests mantres són una
contradicció humana. Les necessitats fan
que la nostra espècie sigui interdependent,
i la dependència del grup ens fa éssers socials. De les relacions socials ens depèn el
nostre benestar, i quan aquesta qüestió és
amagada, i no és assumida pel conjunt de
la societat (és el que ens trobem en el capitalisme), garantir el benestar recau en els
llaços privats, gran part s’espera que sigui
cobert en el si de les famílies i les llars, que
és sinònim de les dones.

Aquest concepte vindria a ser una referència (àmplia) a com cobrim les necessitats
bàsiques i complexes per al benestar individual i col·lectiu, totalment vinculat a la
dimensió i les relacions socials. Sovint el
terme cures també fa referència a l’assoliment del benestar individual, físic i psíquic,
i a les relacions (principalment sexo-afectives, i principalment heterosexuals) i menys
sovint altres tipus de relacions entre membres i col·lectius que conformen la societat.
El terme ha estat utilitzat per diferents corrents feministes per a assenyalar que la
vulnerabilitat i la dependència són característiques pròpies de l’ésser humà. Mentre
l’economia convencional (fins i tot l’heterodoxa) ha posat èmfasi en la producció i distribució de mercaderies i diners, ha obviat

El feminisme fa dècades que remarca que
l’objectiu no pot ser fugir de la vulnerabilitat. És impossible (i no desitjable) ser individus aïllats. La qüestió està en el fet que
si les necessitats ens conformen com a so-
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Però amb els pas del temps el discurs feminista ha anat evolucionant. El que es fomentava des del feminisme de base, enfocant constantment a la dimensió col·lectiva,
es dissol la potencialitat política a través de
la institucionalització política i els mitjans
de comunicació que confonen el feminisme
amb “coses de dones”, centra la societat
a problemàtiques individuals de les quals
es conclou que s’ha d’intervenir reduint la
política a una psicologia del jo a través de
teràpies i tècniques de coaching. Els signi-

cietat, aquesta societat hauria d’estar enfocada a cobrir les necessitats del conjunt, i
les relacions que establim entre membres
d’aquesta siguin relacions plaents.
De les cures com el fet col·lectiu a la individualització
El moviment feminista anticapitalista de
la darrera dècada ha estat posant sobre la
taula la importància de parlar de les cures
des de la perspectiva col·lectiva.
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ficats amplis tenen el perill de buidar-se de
contingut.
L’ús excessiu del terme cures ha acabat
substituint conceptes com la solidaritat o el
suport mutu o l’autoorganització. S’ha passat a utilitzar un concepte que es mou en
un camp més personal, més emotiu i que
transporta a connotacions al voltant de la
“feminitat”, sense arribar detallar a què
ens referim ni associar-hi reivindicacions
i pràctiques concretes. En una societat capitalista caracteritzada per la centralitat de
l’individu per sobre la col·lectivitat, deixar
conceptes sense concretar ni definir obre
la porta a què aquests acabin convertint-se
en un calaix de sastre a les conveniències
de cadascú, entenent-se que fem referència al benestar individual, una perspectiva
contrària als plantejaments amb els quals
s’iniciava.
S’hi afegeix als perills d’aquests enfocaments, reforçar els rols de gènere. Generalment, l’ètica de les cures és una temàtica de
dones, i de nosaltres ja se n’espera l’atenció personalitzada provinent de l’empatia i
el domini de l’esfera emocional. Per aquest
motiu s’espera que els treballs, fins i tot remunerats, a la dependència els facin dones,
s’espera que tinguin més tacte, més humanitat, puguin personalitzar l’atenció.
Quan l’atenció i les cures prenen una dimensió a la personalització individual poden ser
exigides fins a no poder més, principalment
exigències que recauran en les dones més
properes apel·lant a la relació de proximitat
i confiança. Una personalització impossible
de planejar des d’una dimensió col·lectiva i
universal com seria necessària en l’extensió
dels serveis públics.

D’aquesta primera síntesis, vinc a plantejar, que reforçar les cures, la personalització, suposa reforçar l’individualisme, l’aïllament, l’exigència als altres, i sobretot el
masclisme. En un context de globalització
econòmica, en què s’aguditzen les desigualtats econòmiques, s’afavoreix la marginació
(Esteban, 2019), els plantejaments terapèutics s’associen a recloure’s en un mateix, es
desvinculen de la intervenció social i plantejaments materialistes més propis de la
tradició socialista.
Fa just dos anys, el març de 2019 Antonia
Raya Tena, infermera d’Atenció Primària al
barri del Raval de Barcelona, explicava que
la tasca que feien les infermeres és acompanyar la vida dels malalts, de malalties que
no tenen remei: la vellesa, malalties cròniques i altres problemàtiques que sovint tenen arrels socials. D’aquestes últimes posa
com a exemples de treballadores de la llar
que havien abandonat els tractaments mèdics perquè “la seva senyora” no li donava
prou dies de descans, un addicte a les drogues que treballava 14 hores al dia i les necessitava per aguantar la jornada laboral, el
que necessiten és un sindicat. A un pacient
acabat de sortir del psiquiatre, ja recuperat,
s'enfronta a un desnonament al cap de pocs
dies, per no recaure el que necessitava és
un col·lectiu que defensi el dret a l’habitatge i de fons, l’habitatge garantit.
Avui dia, com en cada crisi, el consum de
psicofàrmacs no para d’augmentar sense
aconseguir parar l’augment de suïcidis que
vivim. La situació actual es veu agreujada
per les polítiques d’aïllament per la prevenció de la covid, una confirmació més
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que no afrontar la vulnerabilitat col·lectiva i
reforçar l’individu aïllat empitjora el nostre
estat (Molina, 2022).

tenen relació amb el que actualment parlem de cures i posar la vida al centre.
Els moments revolucionaris acostumen a
desplegar enormes imaginaris, no es pensa
dins dels límits de la societat existent i les
intuïcions de quines són les possibilitats,
sinó que la societat s’havia de replantejar
d’acord amb allò que volia ser.
Per aquest motiu dones com Inessa Armand, Nadejda Krúpskaia o Alexandra Kollontai van ser les principals figures proposar polítiques socials superadores amb
l’àmbit de les llars i la consideració de les
dones com a membres plens de la societat. Sobretot durant els primers anys de la
Revolució Russa (1917) van ser anys d’una
enorme experimentació en el que ara anomenaríem polítiques d’igualtat i de gènere:
despenalitzar les relacions homosexuals,
permetre el matrimoni civil, el divorci, les
pensions alimentàries, subsidis a dones i
menors, orfenats (molt necessaris per a
tots els fills de la I Guerra Mundial, la revolució i la fam), escolaritat mixta.
L’interès de les pràctiques polítiques de
l'URSS amb la qüestió de les cures partia
de l’experiència extreta de la primera guerra mundial i els seus efectes de pobresa
extrema. S’evidenciava el paper de la família com a “unitat de producció, consum,
pràcticament entitat jurídica, garant social,
bastió de la desigualtat i unitat per l’alimentació i criança dels infants” (Goldman; 29).
Aquesta institució s’assumia deslligada de
la història i la societat sota la qual s’havia
modificat. El capitalisme havia separat en
espais de producció (el treball assalariat) i
la reproducció (les llars i en l’actualitat in-

Insistir a personalitzar les necessitats, emocionalitzar les cures, endinsar-se cada cop
més en la persona, fa oblidar que les cures
es conceben de forma diferent en cada cultura i al llarg de la història i els espais on
es realitzen (normalment associades a les
llars i els serveis públics) no tenen res de
natural. Què concebem per benestar i cures
respon a una forma social i històrica canviant. El mateix passa amb les emocions i
sentiments, són valoracions del món i de les
relacions socials que tenen relació amb les
relacions de poder (Esteban, p. 158). Quan
més ens fixem en la unitat, en la partícula
mínima del jo, més ens allunyem de qüestionar-ne la dimensió estructural amb què
es vincula el benestar i el malestar.
Recuperar la memòria
El feminisme sovint ha llençat preguntes
molt transcendents al voltant de com s’organitza la societat, al voltant de la divisió
que popularment s’anomena la producció
separada de la reproducció de la vida, i
aquesta organitzada de forma diferenciada
entre sexes, o sigui la divisió sexual del treball.
La tradició socialista s’ha fet preguntes molt
similars i s’han dut a terme pràctiques molt
rupturistes sota els objectius de garantir
les necessitats bàsiques a tota la població,
trencar l’individualisme i millorar la responsabilitat i les relacions col·lectives. Concepcions que utilitzant una altra terminologia
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clouríem serveis públics), deixant a aquesta
última qüestió a ser sol-ventat de manera
privada.
Les soviètiques venien a impugnar-ne el
paper de la llar i la família com un fet natural, reconeixent que gran part de les funcions socials que se’n esperava d’aquestes
institucions eren qüestions necessàries. La
proposta va ser la transferència del treball domèstic a l’esfera pública a través de la
posada en funcionament de menjadors
comunitaris, safaretjos públics, guarderies,
orfenats, serveis de costura i neteja, etc.
L’enfocament bolxevic es desmarcava de
les demandes a la corresponsabilitat i situaven l’objectiu en l’emancipació de les dones
com a pas per l’emancipació del conjunt de
la humanitat. Les necessitats i el benestar
de la població no podien recaure en l’àmbit privat, ni eren una responsabilitat individual.
Les necessitats havien de passar a l’esfera
pública, ser col·lectivitzades, ja que són
una qüestió del conjunt de la societat.
Una segona qüestió que relacionem amb
les cures és en la dimensió de les relacions
sexo-afectives heterosexuals. Lluny de ser
una qüestió moderna, l’amor i l’amor lliure, va ser una preocupació per moltes joves
soviètiques, i lluny de ser considerada una
qüestió privada o exclusivament cultural, va
ser àmpliament tractada des de les polítiques públiques i socials de l’època. L’enfocament materialista venia a plantejar que
l’amor, el respecte i reconeixement mutu
no era possible des de la desigualtat i la
dependència. I si a l’inici del text remarcava que la dependència és un fet natural en
l’ésser humà, els plantejaments marxistes

també tenien respostes: la dependència
havia de ser respecte al conjunt de societat,
en cap cas d’un altre individu com eren les
relacions matrimonials. Per aquest motiu
es concebia que l’Estat generalment, però
també la col·lectivitat a través del suport
mutu i les comunes, era qui havia de ser
garant del benestar. En paral·lel s'estableix
per llei la igualtat entre homes i dones, es
legalitzava el divorci, s'estableixen subsidis
a la manutenció de dones i infants en cas
de separació. Pel que fa a les noves relacions socials, es fomentava que homes i dones havien de participar de la vida pública
per igual. En resum canvis en l’estructura
econòmica i en la socialització són els que
permetrien l’amor entre companys, la comprensió mútua, l’amistat i la camaraderia.
Kollontai va anar més enllà. Defugint dels
sentiments com a qüestions naturals i fent
una lectura històrica sobre com es construeix i evolució de l’amor a través de la
societat grega, romana, medieval i capitalista, arribava a la conclusió que l’amor és
imprescindible per mantenir una societat
cohesionada, però aquest no ha estat mai
neutre. Es fomenta un tipus de relació per
legitimar uns llaços o uns altres en funció
de la societat de la qual parlem. L’amor entre guerrers (homes) en la roma imperial en
una societat de guerres i conquestes; l’amor
cavalleresc cap a princeses i damisel·les per
garantir l’estructura i la defensa aristocràtica, així com la descendència nobiliària;
l’amor burgès, la família nuclear capitalista, responia la garantia de les herències i la
separació entre l’espai productiu de mercaderies i el de reproducció que les dones
havien d’assegurar. Així doncs es planteja-
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va, l’amor en el socialisme havia de re-significar-se, el benestar o felicitat que aporta
l’amor havia d’enllaçar la societat en el seu
conjunt. D’aquí en desprenia les relacions
lliures (que no llibertines) i l’estima en plural, als i les companyes i camarades (Kollontai, 2015)

Esteban, Mari Luz (2019). El Feminisme i les
transformacions en la política. Pol·len Edicions. Barcelona.
Goldman, Wendy Z. (2010). La mujer, el Estado y la revolución: Política familiar y vida
social sovéticas 1917-1936. Ediciones IPS.
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Kolontai, Alexandra (2015). Autobiografía
de una mujer sexualmente emancipada y
otros textos sobre amor. Librería mujeres
horas y horas la editorial. Madrid
Molina, Irene (1 de març 2022) “L’augment
de l’índex de suïcidis posa en qüestió l’aposta pels psicofàrmacs a l’hora de tractar la
salut mental” La Directa https://directa.cat/
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mar de 2022

Mirar cap al futur.
Sens dubte les innovacions soviètiques no
van dur immediatament a “una vida feliç”,
però considero que són lliçons que el feminisme no pot oblidar. Les propostes d’aleshores superen a molts imaginaris actuals,
sota la màxima de no naturalitzar res, plantejar que tot és canviable i marcar-se l’objectiu del benestar col·lectiu i la igualtat de
gènere. La seva perspectiva ha estat de les
més encertades en qüestions al voltant del
gènere, la socialització i el benestar de la
societat. La veritable emancipació és inconcebible sense canvis econòmics, culturals i
pràctiques de socialització on la centralitat
del mode de vida i de producció sigui el benestar de qui conforma aquesta societat.
El que em porta a plantejar, que en l’actualitat hauríem de reprendre qüestions des
de l’arrel. Si la vulnerabilitat era el punt de
partida per reconèixer la interdependència, què ens fa vulnerables individualment
i col·lectivament? I de respondre aquesta pregunta entomar la qüestió des de la
col·lectivitat, no deixant-ho a l’àmbit privat,
habitualment recaient en les famílies, que
és sinònim de fer recaure en les dones.
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16. LES CIENTÍFIQUES
INVISIBLES
LA CIENCIA EN FEMENILMENTE: ENTRE MATILDAS I
IMPOSTORES

Margalida Frontera Borrueco
Biòloga i bioquímica

l’Organització Mundial de la Salut per a la
COVID-19 comptés amb només un 24% de
dones a la seva composició. Això ha ocorregut, a més, en un context en què aproximadament un 70% del personal sanitari i
sociosanitari desenvolupant la seva tasca a
primera línia a la lluita contra la COVID-19
han estat dones.
Més sagnant resulta encara aquesta desigual visibilitat als mitjans quan es repassen
les aportacions cabdals que les dones científiques han fet durant la pandèmia. Així,
i només per nomenar algunes de les més
significatives, han estat dones les que han
liderat el desenvolupament de les tres primeres vacunes contra la COVID-19 autoritzades per el seu ús a Europa: Özlem Türeci,
metgessa cofundadora amb el seu marit de
l’empresa BioNTech, que va desenvolupar la
vacuna de Pfizer; la immunòloga Sarah Gilbert, encapçalant l’equip de la universitat
d’Oxford que va dissenyar la vacuna d’AstraZeneca; o la biòloga Kizzmekia Corbett,
que dirigeix el grup de recerca dels Instituts
Nacionals de Salut dels EUA que va desenvolupar la molècula en què es va basar la
vacuna de Moderna. A aquestes dones se

Les dones que ens dediquem a l’àmbit de la
ciència tenim marcades en vermell quatre
setmanes al calendari: les que comprenen
des d’un parell de dies abans de l’11 de febrer, dia en què es celebra des de l’any 2016
el Dia Internacional de la Dona i la Nina a
la Ciència, fins al dia 8 de març, el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Ja hem
aprés que, en el transcurs d’aquests dies,
plouran peticions de xerrades, entrevistes,
participacions a taules rodones o, com és el
cas de qui escriu aquestes línies, preparació
d’articles versant sobre el paper de la dona
a la ciència. Sabem també que, tanmateix,
si la taula rodona o l’article versa sobre un
tema científic d’actualitat, és molt probable
que tornem a ser invisibles, a favor de persones amb una suposada major expertesa
que, casualment, seran del gènere masculí.
Podem parlar, per exemple, del fet que
durant la crisi causada per la COVID-19,
d’acord a l’informe “Women in Global Health”, el mes de febrer de 2020, per cada tres
homes experts que eren citats a tot el món
durant la cobertura mediàtica sobre el coronavirus, només es citava a una dona experta, o que el Comitè d’Emergència de
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li ha d’afegir necessàriament la figura de la
científica Katalin Karikó, les aportacions seminals de la qual sobre les possibilitats terapèutiques de les molècules d’ARN missatger
varen permetre el disseny de les vacunes
d’ARNm. A un entorn més proper, s’ha de
destacar el paper jugat per la metgessa Raquel Yotti, la qual ha liderat, com a directora
de l’Institut de Salut Carles III, els estudis de
seroprevalença ENE-COVID que varen aportar informació molt valuosa per la gestió
dels primers mesos de la pandèmia.
Aquest fenomen d’infra-reconeixement sistemàtic de les contribucions fetes per les
dones a l’àmbit científic és el que coneixem
com “efecte Matilda”, anomenat així en referència a la feminista i sufragista Matilda
Gage, la qual el va descriure a finals del segle XIX¹, i el podem observar a pràcticament
tots els àmbits de l’activitat científica pública: des de la participació a congressos i reunions científiques, les aparicions a mitjans
de comunicació, o l’autoria de publicacions
científiques. Múltiples estudis demostren,
per exemple, que segueix existint un biaix
que actua de forma consistent a favor dels
homes en termes de visibilitat als congressos científics, fins i tot en aquelles disciplines en les que les dones són majoria², i que
la composició del comitè organitzador té un
efecte significatiu en la selecció del gènere dels conferenciants³,⁴. Per altra banda,
aquests estudis també revelen la complexitat de les causes que es troben al darrera
d’aquesta situació, entrecreuant-se l’efecte del biaix associat al gènere a l’avaluació
científica (incloent el mencionat “efecte
Matilda”) conjuntament amb un cert grau
d’elecció activa (per més que potser de for-

ma poc conscient) per part de les dones.
Així, s’ha vist com és més probable que les
dones declinin una invitació a fer una conferència⁵, mentre que els homes són més
proclius a demanar la presentació de resultats de forma oral. A més, aquesta menor
visibilitat femenina es trasllada també a
l’àmbit de la participació amb preguntes a
les sessions científiques, amb resultats que
estimen que, proporcionalment, els homes
fan quasi el doble de preguntes que les dones. Aquest fenomen replica el que és ben
conegut a l’àmbit educatiu: un declivi de
la participació a l’aula de les estudiants de
sexe femení amb l’edat⁶. També, les dones
tendeixen a publicar menys, a utilitzar un
llenguatge menys assertiu, reben un menor
finançament per a la seva recerca, i demanen un sou menor quan negocien les seves
condicions laborals. De forma probablement poc sorprenent, les dones a carreres
tecnològiques tenen també major probabilitat de reportar sentiments de “ser un frau”
o de patir el que es coneix com “síndrome
de l’impostor” que els homes⁷.
En coherència amb aquests resultats, hom
pot comprovar com moltes de les iniciatives dirigides a mitigar les desigualtats de
gènere a la ciència s’han enfocat en potenciar l’apoderament i la visibilitat de la dona
científica (incloent aquest frenesí d’activitats del mes de febrer esmentat a l’inici
d’aquest article), amb l’objectiu de capacitar-nos en el lideratge i la gestió de l’assertivitat o bé per dotar de referents a les generacions més joves. Aquesta tendència, ben
intencionada i, probablement, necessària,
té també, malauradament, un contra-vessant un tant perillós, en posar, d’alguna ma-
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nera, la responsabilitat sobre l’individu (en
aquest cas, les dones), sense considerar els
contexts històrics, socials i culturals subjacents a la forma en què aquest “síndrome
de l’impostor” es manifesta en les dones.
Fonamentalment, hom no pot evitar pensar
que aquestes línies d’actuació el que pretenen és dirigir l’atenció cap a com fer que les
dones encaixin a un determinat ambient laboral, enlloc de treballar amb l’objectiu de
modificar l’ambient laboral per tal que les
dones hi puguin encaixar.

nifesta que vulgui dedicar-se a professions
tècniques en el futur, en comparació amb
més d’un 20% en el cas dels joves. Però fins
i tot en aquells àmbits en els que es dona
una paritat de gènere (o fins i tot una majoria de dones) a nivells d’estudiants de
grau i post-grau, la proporció de dones va
disminuint amb l’augment de categoria⁹; és
l’efecte que s’ha donat a conèixer com “el
gràfic de tisores”, per la forma que dibuixa
l’evolució de la proporció de dones comparat amb els homes al llarg de la carrera
investigadora, amb una reducció dramàtica
així com s’avança a nivells de major responsabilitat acadèmica. Examinant les dades
a Espanya, malgrat les dones representen
més del 55% de les noves graduacions, i el
50% dels doctorats, només ocupen el 25%
de les places de catedràtiques d’universitat
i professores d’investigació al Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), i
representen el 28% dels professionals que
desenvolupen la seva carrera a sectors d’alta i mitja-alta tecnologia, en un clar exemple de presència d’un “sostre de vidre” per
a la promoció professional de les dones. Un
altre exemple el trobam a casa, ja que, a dia
d’avui, cap dels 9 instituts de recerca ubicats a les Illes Balears està dirigit per una
dona.
Quan les dones investigadores exposam
aquesta situació, és habitual trobar que
s’aixequen veus justificant aquesta situació com d’una certa lògica natural, donada
la incorporació més tardana de les dones
al món acadèmic, exposant que, per tant,
és només qüestió de temps que la situació
arribi a una estat d’equilibri entre els sexes.
Aquesta hipòtesi, que no es veu amb el su-

Aquests sentiments d’inadequació que experimenten les dones a l’àmbit científic es
fan palesos ja des de la infància: a partir
dels sis anys, les nines comencen a no ser
capaces d’identificar-se a elles mateixes o
a les seves companyes, com molt intel·ligents⁸, i a evitar activitats que consideren
típiques de persones molt intel·ligents, al
contrari del que succeeix entre els nins.
Aquest fenomen es trasllada a l’elecció de
carrera professional de les dones, on es
dona una marcada baixa presència femenina a carreres científiques d’àmbits considerats tradicionalment masculins, com serien
les enginyeries.
Però és que, a més, les dones no només
representen una petita proporció del total
dels estudiants d’enginyeries i carreres tecnològiques, sinó que, d’acord a les dades
publicades a l’informe “Científicas en Cifras
2021”, la tendència dels darrers anys és en
sentit negatiu, havent-se recollit una disminució del número de dones que es matriculen a estudis d’aquests àmbits. I la perspectiva futura no sembla gaire més optimista:
només un 7% de les joves de 15 anys ma-
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port per la lenta progressió del número de
dones a categories de major responsabilitat a una velocitat no proporcional a l’augment del número d’estudiants en relació al
temps, es troba també en contradicció amb
la presència del fenomen que s’ha donat a
conèixer com “les escales mecàniques de
vidre” per als homes que treballen a àmbits científics fortament feminitzats. Aquest
concepte va ser introduït per la investigadora Christine l. Williams a l’any 1992, i es
refereix a l’avantatge estructural que se’ls
presenta als homes (particularment blancs
i heterosexuals) que treballen a ocupacions
feminitzades, i que afavoreix la seva progressió laboral, experimentant aquests una
evolució més ràpida a posicions de major
lideratge¹⁰. A tall d’exemple, malgrat que
els homes representen només el 10% de la
professió infermera a Regne Unit, la seva
presència als llocs de lideratge arriba quasi
al 50%, i es detecta també un biaix significatiu de sobre-representació dels infermers
homes a les publicacions científiques.
És obvi que quan parlam de les desigualtats
de gènere a l’àmbit científic és imprescindible destacar també l’impacte profund que
la desigualtat distribució de les càrregues
familiars i domèstiques encara presents a
la societat tenen en el desenvolupament
professional de les dones i en les dificultats per acceptar oportunitats per a la seva
progressió professional; aquest factor, que
afecta de forma general a les dones en
pràcticament qualsevol àmbit professional,
és especialment deleteri a una professió en
què s’assumeix com a normal la mobilitat
geogràfica dels treballadors, la competència ferotge per obtenir recursos escassos, la

precarietat i la incertesa laboral.
Una manifestació més de com aquest factor
impacta en el desenvolupament professional de les dones s’ha fet evident durant la
pandèmia, la qual ha afectat també de forma desproporcionada a les investigadores
dones: amb el paper de cuidadores encara
predominantment femení i molts centres
d’educació i d’activitats extraescolars tancats per les restriccions sanitàries, moltes
investigadores s’han trobat amb un increment de la seva càrrega domèstica, havent
de donar suport a l’educació dels seus fills
des de casa.
A una enquesta realitzada per la UNESCO,
les investigadores enquestades varen reportar que la repartició amb la seva parella
de les tasques de cura dels fills havia passat d’un 51% a un 66% en pro-mig durant
la pandèmia, a la vegada que declaraven
ser les responsables del 69% de les tasques
relacionades amb l’escolarització a casa¹¹.
Els efectes sobre la productivitat científica de les dones no trigaren a arribar; així,
d’acord als Instituts Nacionals de Salut dels
Estats Units, des de l’inici de la pandèmia
el percentatge de dones signant articles en
l’àmbit de ciència, tecnologia, matemàtiques i enginyeries, va disminuir d’un 35,9%
al desembre del 2019 a un 20,2% a l’abril
de 2020¹². Aquest efecte va ser, a més,
més marcat a nivell de les investigadores
més joves, fet que podria tenir importants
conseqüències per a les seves trajectòries,
donada la natura cumulativa del sistema
d’avaluació científica.
En conclusió, l’existència de barreres específiques per a les dones en l’àmbit de la in-
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vestigació és un fet demostrat amb dades
robustes, que es repliquen a diferents societats i cultures, i que afecten a les dones a
totes les seves etapes vitals, des de la infantesa fins a la maduresa professional, i a tots
els àmbits de coneixement i que impliquen
una plèiade de factors causals diferents que
requereixen que les intervencions que es
dissenyin per posar-hi solució siguin transversals i d’ampli abast i, sobretot, que vagin
dirigides a l’origen del problema, fugint de
visions paternalistes que deixin de cercar
fórmules per tal que les dones s’adaptin a
la ciència, i començar a treballar per una
ciència que s’adapti a les dones o, en paraules de l’epidemiòloga Dora Romaguera, una
ciència més empàtica, més inclusiva, més
humana i, perquè no, més femenina.
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17. TORNAR AL MÓN
LABORAL DESPRÉS DE LA
MATERNITAT
Núria Nadal Camprubí

Pedagogia i psicopedagogia. Tècnica sociolaboral.

En l'actualitat es parla molt dels grans
avanços que s'han produït de la situació de
les dones en el mercat laboral. Sense llevar
veritat a aquesta afirmació i assumint que
queda molt camí per recórrer, cal recordar
que els homes i les dones sempre es diferenciaran per diversos motius, un d'ells el
reproductiu. És la dona qui durà a terme
l'embaràs, el part, el postpart i la lactància.
Però què passa després?

La maternitat es proporcionarà moments
molt i molt feliços, però és una etapa complexa, un camí d'obstacles i de grans exigències autoimposades per la pressió social.
I què passa amb les dones que sempre han
treballat, i que, després de la maternitat
volen continuar fent-ho? Les dones treballadores es troben que, amb la seva incorporació al mercat de treball, la seva tasca
diària s'ha multiplicat exponencialment. I és
aquí quan comença una gran batalla: la conciliació de la vida laboral i la criança.

Existeix una idealització social de la maternitat, que promou la idea que ha de ser un
dels moments més feliços de la nostra vida.
La societat ens inculca un model de la maternitat en el que una bona mare és aquella
que prioritza la criança dels seus infants i
dedicar-hi tant temps com és necessari. A
més, la bona mare ha de sentir-se afortunada per poder-ho fer. Vivim en una societat
que idealitza la maternitat, però que, al mateix temps, no la valora i invisibilitza tota la
càrrega que l'enrevolta.

En primer lloc, quan el concepte de vida
laboral no es resumeix en el compliment
d'uns horaris de treball a canvi de l'obtenció
d'un salari. El concepte de vida laboral va
molt més enllà. Parlem a de la carrera professional. Parlem d'assumir nous projectes
laborals amb més responsabilitats. Parlem
de formació contínua.

No vull transmetre una visió pessimista
de la maternitat, però si vull rompre amb
aquesta utopia i reivindicar una dona mare
més humana i polifacètica.

Per tant, parlem de continuar treballant per
complir les nostres expectatives laborals. Siguin quines siguin. Siguin moltes, poques o
cap. Siguin grans o petites.
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La qüestió és tenir capacitat per decidir i
no veure's abocada a renunciar. Però aquí
ens trobem subjaient una nova creença social: quan ets mare la teva trajectòria professional es veurà inevitablement alterada.
Perquè la conciliació és, moltes vegades,
sinònim de renúncies: reduccions de jornada, excedència, girs, aturada de la vida activa i/o alentiment de la carrera professional.
I aquestes renúncies poden dur a aquelles
dones amb situacions socioeconòmiques
poc favorables a l'exclusió del mercat de
treball o a un elevat risc de patir-la, i de convertir-se en el que anomenem aturades de
llarga durada.

nals similars, la seva motxilla de dificultats
és molt més pesada. Fins i tot, si tenim en
compte altres factors, com l'edat. Els entrebancs que es trobaran pel camí sempre seran més i més pronunciats.
En la meva vida laboral, he mantingut centenars d'entrevistes amb dones en procés
de reincorporació al mercat de treball després de la maternitat. I en aquestes històries
existeixen massa analogies. En primer lloc,
la incompatibilitat de la criança amb l'activitat laboral.
Per què és la dona que ha de compatibilitzar? En la resposta a aquesta qüestió, trobem una altra analogia: perquè els salaris
dels pares de les criatures són superiors, i,
per tant, imprescindibles. Qui menys aporta
a l'economia familiar és lògic que sigui qui
renunciï. Però si gratem una mica més, ens
trobem que, al cap i a la fi, la maternitat ha
destapat els rols tradicionals de gènere que
fins aquell moment no eren tan evidents, i,
per tant, el fet que la maternitat o la paternitat tingui un major efecte en la vida laboral de les dones no és una casualitat. I tot
això aboca a aquestes dones a una renúncia
voluntària forçosa.

És evident que hi ha determinats factors
que poden augmentar o disminuir el fet que
una dona pugui tenir més o menys dificultats per reincorporar-se al mercat de treball
després de la maternitat: la formació acadèmica i professional, experiència laboral,
competències professionals, habilitats...
El que hem de tenir en compte és que els
factors de risc d'exclusió del mercat de treball per qualsevol persona (manca de qualificació professional, experiència en llocs de
feina de baixa qualificació...), en el cas de
les dones multipliquen aquest risc per dos,
i si aquestes dones volen ser mares per tres,
per quatre o per cinc.

Però, com he dit, no és una renúncia gratuïta. Les conseqüències poden ser moltes a
mitjà i llarg termini, i en molt poques ocasions es posen damunt de la taula.
I ara parlem de no renunciar. I si no es renuncia? Si es pot no renunciar, que no
sempre es pot. Apareix la culpabilització.
El sentiment de culpa sorgeix perquè tenim
incorporats uns estàndards morals. Aquests
estàndards estableixen quines accions són
pròpies o no d'una bona mare.

I això implica que aquestes dones no podran
participar en igualtat de condicions que els
homes de les prestacions contributives que
ens ofereix l'estat del benestar (pensió de
jubilació, per exemple), perquè no estan
participant en igualtat de condicions en el
mercat de treball: amb perfils professio-
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És, per tant, és un sentiment personal però
totalment mediatitzat per uns valors socials. La maternitat es caracteritza per desencadenar un remolí d'emocions. Quan entre aquestes emocions sobresurt la culpa,
aquesta ens limita i ens encongeix el cor. La
culpa pot ser autodestructiva. La culpa ens
pot limitar la satisfacció moltes necessitats,
principalment les personals (el descans,
l'oci..., ) i això, ens pot conduir a la sobrecàrrega física i mental.
És necessari cuidar-nos i cuidar la nostra
salut mental. Perquè tenir una bona salut
mental és un dels millors regals que podem
fer als nostres infants.
En definitiva, la maternitat condiciona la
nostra vida laboral més que la paternitat
als homes. No és fàcil encaixar la maternitat
en la vida laboral, quan es vol encaixar. Per
algunes, és pràcticament impossible i per
altres suposarà renuncies o sobrecàrrega.
L'impacte de la maternitat en la vida laboral
pot ser molt divers. Ara bé, aquest impacte
duu en massa ocasions conseqüències negatives.
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18. ELS FEMINISMES A
L’ART.
UNA REVISIÓ A LES TENDÈNCIES CONTEMPORÀNIES VINCULADES ALS
FEMINISMES DE FINALS DEL SEGLE XX I INICIS DEL XXI A OCCIDENT.

Catalina Mayol Salas
Historiadora de l’Art

patriarcal i capitalista. És d'esperar que, tal
com passa amb la resta de corrents d'avantguarda, l'art feminista s'erigís amb major
força com a revulsiu en aquells sistemes socioeconòmics més opressors.
Una generació de joves dones marcada pel
"no a la guerra" de Vietnam així com pels
moviments estudiantils francesos -almanco en una primera etapa- anava a la recerca de l'experiència personal de ser dona a
fi d'arribar al que se suposava una identitat femenina, pròpia i diferenciadora de la
identitat dels homes. De la reivindicació
d'aquest món propi de les dones sorgirà
una estètica identitària.
Val a dir que per les mateixes dates Hal Foster declara la fi de la modernitat i la conformació de noves formes de pensament
social. Si bé el camí de les dones cap a la
recerca d'una identitat i estètica pròpies
operà sota el binomi de l'antagonisme, i així
entrà en el camp de l'art feminista la tendència essencialista: Les dones érem quel-

En el camp de les tendències contemporànies la qüestió de gènere ha estat treballada des de l'anomenat "art feminista" especialment des d'inicis dels anys seixanta i
evolucionant de manera precipitada durant
les dècades posteriors del segle XX.
Destaca en aquest sentit el camp de la producció nord-americana que, trencant amb
el paradigma anterior -on l'art occidental
trobava la seva avantguarda molt habitualment a Europa-, resultarà prolífic i capdavanter en experiències creatives i estètiques vinculades als corrents essencialistes,
posestructuralistes i posesessencialistes de
la teoria feminista.
En certa manera aquest fet no és d'estranyar, el moviment feminista nord-americà
dels anys seixanta i inicis dels setanta, en
sintonia amb els moviments contra-cultura i pacifistes que denunciaven els valors
universalistes imposats, analitzà el que
significava ser dona i artista en una cultura
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com diferent dels homes i a partir d'aquesta premissa generàvem un nou subjecte
on tàcticament el sexe actuava com a eina
política. Hi destaquen les aportacions pràctiques de Judy Chicago (1939), amb obres
com Dinner Party (1979), on la vagina esdevé el nucli central d'identificació activa de la
feminitat; de Miriam Schapiro (1923_2015),
pionera en programes feministes d'educació artística; o els nombrosos textos crítics
de Linda Nochlin i Lucy R. Lippard.

vey reflexionen sobre la vertadera construcció de la feminitat, desvinculant aquesta del
cos i, per tant, dels rols de gènere i incidint
en el valor de la mirada i el subjecte que
l'ostenta com a element definidor d'allò
que és observat. Apareixerà la influent A
Magazine of Women Culture (1980).
Ràpidament, això es traspuarà a les corrents
estètiques que iniciaran un nou camí cap a
l'anomenat art postfeminista: ja no es tracta de definir una iconografia femenina -que
també sinó d'ocupar una nova zona lliure
d'autoritat. Aquesta nova corrent troba les
seves bases teòriques a Europa, i hi genera
un nou diàleg.
Les feministes dels vuitanta, coneixedores
de l'estructuralisme francès, rebutgen l'enteniment biològic de la feminitat, deixant
doncs els genitals com a eina acreditadora
d'identitat i no com a referent identitari.
Coincideixen amb la perspectiva de Lacan o
Brecht: la dona ha de distanciar-se del seu
cos i biologia per a apropar-se a una identificació cultural i ideològica. Seran figures
com Amelia Jones (1961) o Craig Owens
(1950_1990) qui recullin i expandeixin
aquests postulats, desarticulant
teòricament els sistemes de representació
essencialistes i enfocant-se cap a un nou art
feminista en sintonia amb la narrativa de
Lyotard i el pensament d'Althusser i les definicions del subjecte lacantià.

També les principals revistes de pensament
i art feminista: Feminist Art Journal (1972);
Heresies: A feminist publication on art and
politics (1977); o High Performance (1978),
entre d'altres. Podem destacar d'aquesta
nova manera de fer art que, com molt encertadament apuntava Lippard, no es tracta
d'un canvi en les trajectòries formals sinó
més aviat una tendència a imbricar tot allò
existent en l'esfera artística amb les esferes
més personals, aquelles que permetien a
les dones generar un relat propi. Allò personal esdevenia polític.
Serà a partir dels anys 80 que el pensament
teòric feminista transgredirà la barrera limitadora binomi masculí/femení. El manifest
de Nochlin Why have there been no great
women artists? (1971) colpeja amb força
les ments de les creadores més joves, que
observen quins discursos han imperat en la
història de l'art i qüestionen els conceptes
patriarcals de geni, de creador, de talent...
La generació nord-americana dels vuitanta
orienta la seva posició cap al camp del discurs crític.
Rozsika Parker, Griselda Pollok i Laura Mul-

En la praxi artística es multipliquen els noms
de dones artistes i es pren una consciència
del seu doble rol com a activistes, això implicarà trencar les anteriorment necessàries
esferes que aïllaven allò que era art d'allò
que era socialment real. Mary Kelly (1941),
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nord-americana establerta a Gran Bretanya,
serà una de les primeres a explorar la relació mare-fill des d'una perspectiva d'abordatge psicoanalític en una obra de 6 anys
de durada Prepartum (1973) i Documento
post-partum (1979); Barbara Kruger (1945),
interpel·larà amb veu de dona directament
al públic amb missatges disruptius com We
wont play Nature to your Culture jugant
amb les dinàmiques del màrketing i exposant els seus cartells en megaformat als carrers; Cindy Sherman (1954) ironitzarà per
mitjà de l'autoretrat en una infinita sèrie
sobre la deconstrucció del seu jo; una jove
Sherrie Levine (1947), impulsarà el seu activisme en col·lectives com Diference, on
per mitjà de l'apropiacionisme usarà obres
de famosos artistes masculins i les "refeminitzarà" qüestionant la seva "paternitat" i
incidint en el debat del concepte de la diferència.
La llista es podria estendre molt més, però
no puc evitar mencionar els casos de la
francesa Sophie Calle (1953), que explorant
la desvinculació del subjecte amb el cos dugué a terme un exhaustiu treball de transferència d'actes corporals consistent en 45
relacions sexuals amb desconeguts on documentava la normalització de l'absència
de sentiments en un espai íntim com un
llit; o bé les obres de Jenny Holzer, titllades
d'anarcosituacionistes per Guasch, on el jo
esdevé subjecte social i defuig la categorització del gènere en la figura creadora.

visió posessencialista. Les postures feministes es radicalitzen, sorgeixen nous col·lectius d'acció directa com les Guerrilla Girls
(1984) que elaboren discursos on tenen lloc
sentiments com la ràbia, el ressentiment, o
el recurs de l'humor.
Les noves artistes que encapçalaran el moviment es conjuguen amb les corrents Europees especialment a l'hora de rebatre
les teories anteriors acusant-les d'acadèmiques, dogmàtiques, doctrinàries i poc
efectives. En aquest sentit, destaca el paper
conciliador de Sense and Sensibility (1994),
comissariada al MOMA per Lynn Zelevansky
(1947), que intenta encaixar el pensament
de les posestructuralistes des d'una perspectiva minimalista, sensible, subjectiva i
excèntrica a l'estil de Rosalind Krauss.
Aquesta tercera onada defugirà el gènere
com essència física, i també com a constructe cultural, i l'entendrà com un acte performatiu. Cal tenir en compte que aleshores la
teoria queer es troba en ple desenvolupament de la mà de E. Sedwick, J. Butler i L.
Cottingham. Judith Butler (1956) reivindicarà tant el feminisme radical lèsbic com la
masculinitat radical gai al marge dels discursos heteronormatius especialment a Bodies
that matter: on the discursive limits of sex
(1993).
Val la pena aturar-nos en aquest punt a observar de quina manera les qüestions del
gènere i la identitat preocupen d'igual manera a aquelles tendències artístiques etiquetades com a feministes i encapçalades
per dones, que a aquelles tendències queer
encapçalades per persones del col·lectiu
homosexual i transsexual. Aquest fet no és

Durant la dècada dels anys 90 totes aquestes experiències que difonen les barreres
entre teoria i praxi també a l'experiència
artística, desembocaran en la denominada
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casual ni circumstancial i és tal vegada en la
manifestació artística d'aquestes teories on
es fa palès de manera més evident: és l'art
dels oprimits enderrocant la modernitat i
configurador de noves realitats comunes.

qüestionaven els estereotips vigents en els
discursos feministes actuals.
Serà en aquest context d'inici de revisió de
les identitats, quan es prendrà consciència
del caràcter excloent del feminisme precedent, on no tan sols no s'ha tingut en
compte les dones homosexuals sinó tot
l'immens gruix de dones no blanques/occidentals. Quan la qüestió del gènere es trasllada a un nou debat on no tan sols entra
en joc la identitat, sinó també la qüestió de
la raça i de classe, sorgeixen tot un seguit
de variants d'anàlisi que en el camp de l'art

Es poden exposar un gran nombre d'exemples d'obres que exploren aquestes vies
arreu del món, però m'agradaria destacar
l'interessant comissariat d'Helena Cabello
(1963) i Ana Carceller (1964), a la col·lectiva
Zona F (2000) a l'Espai d'Art Contemporani de Castelló, on per mitjà d'una extensa
mostra d'obres "clàssiques" feministes es
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obren el camí a noves tendències lligades al
feminisme interseccional.

actual.
Casos com el de Carmen Mola (2021), on
tres homes guanyen el premi Planeta sota
un pseudònim femení, cauen en un estèril
i caduc debat sobre les "avantatges" de ser
dona en els certàmens literaris; les crítiques
ferotges a Wynnie Mynerva (1993) per cosir-se la vagina a un document audiovisual
exposat a ARCO (Abrir para cerrar (2021)),
quan paradoxalment fa més 40 anys que els
circuits artístics estan validant estètiques
de la modificació corporal extrema com
actes performatius (Chris Burden, Günter
Brus, Stelarc, Kai Landre...);o els intents
d'exclusió del col·lectiu trans a les col·lectives de gènere són exemples que semblen
evidenciar una tendència de canvi paradigma més enllà del mateix camp de l'art i l'esfera cultural.

Mereix especial atenció observar de quina
manera el poscolonialisme entra en joc a
mitjans dels noranta en el panorama artístic. Les creadores afroamericanes i llatinoamericanes ubicades al nord del continent
americà exposaran la seva doble condició
d'oprimides com a dones racialitzades propiciant l'accés d'aquelles produccions "marginals" al camp de les elits culturals.
Però al mateix temps aquelles dones ubicades a territoris poscolonials desenvoluparan unes tendències feministes on la reivindicació a la cultura pròpia i diferenciadora
esdevé un element d'empoderament clau i
seran elles les que aconseguiran introduir a
escala global noves tendències "marginals"
al camp de les elits culturals. El que pretén
aquesta breu revisió de les tendències feministes en l'art contemporani no és altra cosa
que posar en valor com el camp de l'art dialoga, intervé i impulsa aquelles idees que es
formulen en el camp de la teoria, ciència,
sociologia...

Prova d'això és la normalització d'aquestes
crítiques i debats dins la pròpia esfera. Cal
parar-hi atenció i no tractar-los com a fets
puntuals, atès que poden ser preconitzadors d'unes regressions estructurals que cal
evitar incondicionalment. És tan sols des de
la mirada interseccional que podran sorgir
noves creacions lliures d'opressió.

El disseny de noves realitats comunes i justes es "materialitza" d'una forma imminent
quan s'aborda des de la perspectiva artística i a més a més, opera de manera fàctica
sobre la realitat, convertint-se així en una
eina de canvi o transformadora.
No vull cloure aquest text sense expressar
el meu neguit enfront de certs discursos
perversos i excloents que semblen trobar
el seu altaveu en l'àmbit de la cultura d'elit
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19. AIXÒ SEMPRE S’HA
FET AIXÍ
Aina Sastre Bestard
Cossier i Dama

Els Cossiers d'Alaró són una colla àmpliament admirada i estimada pel poble. Recreen unes danses -segons algunes veus expertes, potser vénen de ben lluny, de l'edat
mitjana- que a través dels agosarats bots de
sis figures femenines adoraven la Mare Terra per augurar bones collites. Segons ens
expliquen, després de la reforma eclesiàstica, moltes d'aquestes danses paganes desaparegueren i d'altres foren integrades dins
les tradicions religioses, amb la incorporació de les figures bíbliques: la dama (representant la Verge) i el dimoni. Però, en aquell
temps és d'imaginar que les dones no tenien el dret a participar de tal cerimònia i
quedaren excloses del ritual. Així, durant
segles, els cossiers de diferents indrets de
Mallorca perduraren ballant el bé i el mal
pels carrers dels municipis representant figures femenines interpretades per homes.

varen recuperar, i set homes vestits de lli i
un dimoni sortiren el 16 d'agost a recórrer
els carrers i festejar Sant Roc. Cap dona va
poder ballar el 92 ni cap dels anys posteriors en nom i respecte de la Tradició.
Aquesta breu i poc concreta explicació de
la història dels cossiers ens ha de servir per
entendre el menyspreu històric que hem
patit les dones sota excuses tan banals com
"el que és tradicional" o el tan escoltat "això
sempre s'ha fet així" i l'encara necessària
lluita per a recuperar espais perduts o per
adquirir-ne de nous, allà on mai se'ns ha
permès ser.
Durant anys a partir de la seva recuperació,
els Cossiers d'Alaró sortiren cada darrer dissabte de maig pels carrers de Los Damunt i
cada 16 d'agost voltant el poble, honorant
el patró i fent festa popular, sent cada vegada més i més valorats entre les famílies
del poble, que els convidaven a ballar, menjar i beure davant casa seva. Unes figures
admirades que eren de tots i totes, però
amb possibilitat de ser sol representades
pels tots. I així, es començaren a sentir veus
incrèdules davant la impossibilitat de les
dones de formar part de la colla, més en-

La Guerra Civil espanyola i la posterior dictadura franquista bloquejaren gran part de
les danses tradicionals, i moltes colles de
cossiers de Mallorca desapareixerien, entre
elles, la d'Alaró. No fou fins a l'any 1992,
després de la il·lusió i recerca d'un grup de
persones historiadores, folkloristes i apassionades de les danses tradicionals, que es
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llà d'ajudar amb els vestits i l'organització.
Aquest "rum-rum" va detonar un Sant Roc
l'any 2008 amb un grup de gent reivindicant
la dona cossiera, amb camisetes dissenyades per l'ocasió.

especials de Dona Cossiera! El que havia de
ser una normalitat democràtica i social es
va convertir en un circ. I no n'hi havia per
menys. Encara record les paraules ferotges
dels opositors a la nostra incorporació, les
males cares i la manca d'empatia.

Aquest acte fou un punt de no retorn: el
missatge va calar dins l'ideari col·lectiu i les
veus més reivindicatives del poble ja no podien deixar-ho passar. A poc a poc, any rere
any, era un tema recurrent: per què les dones no podien ballar? La resposta més utilitzada era: "no hi ha cap dona que hagi volgut
mai formar part de la colla", i així, sense to
ni so, es posava tota la responsabilitat damunt les dones o adolescents que, per diferents motius que el patriarcat estava ben
dispost a definir, volien poder fer el mateix
que havien fet ells des de sempre: participar plenament de les nostres tradicions.

Sis mesos que varen acabar amb una primera dona ballant dins una colla que sempre
havia estat masculina. Una festa gran! Tothom va voler venir a veure aquestes tres
primeres passes i un bot femenins, vestits
de dama i amb rialla nerviosa. El Govern en
va fer un vídeo d'aquests tan preciosos que
fan caure la llagrimeta.
D'aquí, però, i mirant enrere, hem de ser
conscients que res de tot això és gratuït i
n'hem de treure una sèrie de conclusions
que foren transcendentals i que han d'ajudar a futurs canvis:

L'any 2015 la colla va fer un procés d'obertura i convidar a la gent a participar de les
danses amb l'única condició de compromís
amb els assaigs de cada dilluns. I així, agafant el guant de la convidada general, dues
dones ens hi apuntàrem: per amor al poble,
a la tradició i als nostres cossiers. Res a veure amb tots els adjectius que oferiren els
sectors més conservadors: protagonisme,
crear mal rotllo, desmuntar la colla, rompre
la Tradició.

Primer. No ho hauríem aconseguit mai sense el suport de molta gent que és conscient
de la necessitat de treballar cap a un canvi
social i el foment d'una educació inclusiva
que no permet de cap manera la discriminació per gènere.
Segon. Una dona no té el perquè haver de
passar per tot això. És injust que ens responsabilitzin a cap de nosaltres de no participar
perquè no volem, de no avançar perquè no
servim i d'haver de lluitar fins i tot el que ja
ens és un dret reconegut. Això vol que dir
que socialment encara ens queden moltes
passes a fer, i que qualsevol xerrada, mostra
de suport o acció reivindicativa s'ha de fer si
el que volem és normalitzar i avançar.

I així començaren sis mesos plens de debat
i intensitat emocional. Aquest debat va arribar, com no podia ser d'altra manera, als
mitjans de comunicació i els diaris n'anaven
plens, els periodistes telefonaven sovint i visitaven la colla per a organitzar programes
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Tercer. Les institucions han de jugar el seu
paper i les persones que s'hi dediquen han
de ser valentes i manifestar fora por la necessitat d'acceptar que les dones també hi
volem ser i que tot ho fem perquè estimam
les nostres tradicions i arrels.
Quart. Totes i tots en som responsables.
Cada vegada que callam davant un mal
comentari, que defensam la no inclusió
enfront de la tradició o fins i tot quan dubtam o excusam els canvis cap a la integració estam posant bastons a les rodes de la
igualtat. Així que val més actuar en positiu,
defensar els drets humans (que també són
els de les dones) i reivindicar tant com ens
sigui possible.
Dit això, llarga vida a la Tradició Inclusiva.
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20. FER CINEMA A
BALEARS: FER CINEMA A
BALEARS?
Victòria Morell Salom

Directora documental i delegada de CIMA Balears

Fa uns dies ens vam trobar un grup d'amigues del sector audiovisual. Feia temps que
la pandèmia ens havia limitat els nostres encontres, i de cop, assegudes amb una copa
de vi al davant, les paraules s'encavalcaven
una darrera l'altra, i el món, per moments,
tornava a ser fàcil d'arreglar.

El pressupost d'IB3 per la producció local
externa quedava congelat per aquest 2022
a 7 milions d'euros. D'ençà que les tres ens
havíem conegut, feia quatre anys, el pressupost havia disminuït 4 milions.
-Digueu-me, per favor, què podem fer amb
7 milions d'euros per producció local externa! Si fins i tot el Govern d'Aragó té més diners que nosaltres! Va dir Júlia alçant la veu,
mentre els funcionaris habituals de la taula
del costat aturaren de cop la conversa.

Ens vàrem retrobar amb la confusió de qui
no sap que fer davant els protocols de la
COVID-19. Passa endavant, passa endarrere
i amb compàs de gesticulacions arrítmiques
ens vam abraçar les tres. Al restaurant es
van alegrar de veure'ns tot i que feia més
d'un any que no hi anàvem a dinar. D'ençà
que va començar el virus no ens havíem vist
físicament, tot i que havíem anat parlant
per telèfon. Les darreres vegades, motivades per la incertesa i la crisi que patia el sector audiovisual.

Com sempre, nosaltres li férem baixar el to.
- Què escoltin, què escoltin! Va dir amb el
nas arrufat i rebaixant el to, mentre gesticulava extremadament assenyalant-se les
orelles.
- Doncs mira, es podria fer una pel·lícula
d'en Pedro Almodóvar. Una, literalment. I
no et creguis que la de "Madres Paralelas",
que aquesta ha costat 11 milions, sinó alguna de les primeres, afegí Maria.

Vàrem demanar el beure i ens vam decidir
per demanar vi, tot i que Júlia amb el seu
humor, va avisar que si havíem de parlar de
com estaven les coses pel Govern i per IB3,
podíem demanar l'ampolla directament;
"Hem de tenir estómac per digerir això" va
dir, mentre ja rèiem.

Júlia es va aixecar de la taula, es va amollar
la cua que li sostenia el seu cabell vermell i
rinxolat, i alçant la botella de vi digué:
- "And the Money goes toooooo"
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Les tres cridarem: Peeeeeedro!
- Maria se sumà al teatre i afegí mentre agafava un tros de pa amb el dit gros i l'índex.
-And the money for Júlia is: "Ni unnnnnn euuuuuro", digué amb el to dels nins de San
Indelfonso que cada any canten la loteria de
Nadal.

riure. Júlia tenia aquest sentiment d'arrelament cap a Mallorca que nosaltres no teníem, i sovint li fèiem mofa amorosament.
Més d'un any després, a 13 d'abril, es lamentava perquè el poc suport que havia
tingut per part de les institucions públiques
de les Illes Balears havia fet que cerques
finançament exterior, amb el que implica
això a escala d'adaptació del guió. Estrenaria una pel·lícula rodada a Mallorca, però
amb la major part del pressupost i actors
valencians.

Totes riguérem, i sense quasi adonar-mos,
la segona copa de vi acompanyava el primer
plat. És curiós perquè estar amb elles és viure una caricaturització dels teus propis drames que agafen, de sobte, una perspectiva
més llunyana i manco dramàtica.

- Us pareix normal que una clínica de turisme sanitari hagi estat la segona més puntuada en les ajudes públiques del Govern?
135.000 euros! Va dir na Júlia!
- Què dius? Demanà Maria.
- Tia, ha sortit a tots els mitjans de comunicació; 135.000 euros per una empresa que
ni fa pel·lícules, explicà Júlia.
- Clar, però per fer pel·lícules, primer necessites tenir una salut de ferro, va dir Maria
sarcàsticament.

De sobte, un dels funcionaris s'acostà per
acomiadar-se de nosaltres. Moltes vegades
hi coincidíem a l'hora de dinar i un dia, fent
cua per pagar a la barra, ens va dir que treballava a l'Ajuntament.
- Les meves trobades amb els companys
de feina no dones per tantes rialles, digué
mentre s'acomiadava. - Per cert, afegí, avui
és dimarts 13, potser cal temptar a la mala
sort i comprar un dècim.

Totes riguérem de nou; així i tot, aquest cop
la cara de Júlia mostrava frustració.
En un dels seus atacs de melancolia, exaltats per l'alcohol de sobretaula, ens contava, en època pre-pandèmia, que per ella fer
cinema en català i reivindicar el seu dialecte
i la seva terra era un acte de militància, on
a través del cinema podia fer arribar la seva
cultura arreu del món.

Mentre dèiem un adéu complaent, Júlia
rebufa i begué amb resignació un glop de
la copa de vi, on nedaven petites molles
de pa. Estava desenvolupant el seu primer
llargmetratge, i des que ens va explicar per
primera vegada la història, tenia clar que
volia que fos una pel·lícula mallorquina.
-"Vull que respiri Mallorca a cada frame", va
dir.

Quina llàstima que alguns polítics no tinguin
la mirada de Júlia ni d'altres creadores de
les illes, que s'estimen la llengua, la cultura i

El primer cop, Maria i jo vam esclatar a
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la terra, i aposten per ella tot i la precarietat
i el risc al qual viuen sotmeses.

homes, la majoria dels quals dirigeixen les
produccions. La reducció d'horaris, la flexibilitat, les reunions a primera hora i no a
darrere, són facilitats que no s'agraeixen si
no ets tu qui assumeix la càrrega familiar.

La cambrera vingué a recollir els plats i demanar els postres.
- Què voleu nines?
- Coca de xocolata! Diguérem totes a l'uníson.

Tot i la satisfacció professional, Maria se
sentia a moments culpable i a moments es
qüestionava si era bona mare o no. A més,
sense voler-ho, el seu entorn proper havia
contribuït a reforçar aquest sentiment:

La cambrera assentí somrient.
- Cafès? Té? Una copeta d'herbes que us
veig tan animades?

- I ara has de marxar amb una filla en plena
adolescència?
- Qui la vigilarà quan surti de classe?
- No pot marxar una altra persona per tu?

En aquell moment es va fer un silenci. El
dinar ens havia passat volant, i en cap moment, nosaltres havíem ossat preguntar a
Maria sobre la seva separació.

Finalment, el marit va decidir que la parella
s'agafés un temps per meditar el futur de la
relació. Ella es va quedar totalment desconcertada. Era una dona feminista, empoderada mare i treballadora. Però de sobte, se
sentia com si hagués de triar entre la seva
feina i una filla adolescent que pareixia que
s'hagués de desbocar a cada volta de la cantonada.

Havia marxat dos mesos a fer un projecte
a Mèxic sobre un exiliat polític de les illes,
però tot i ser una gran oportunitat per la
seva carrera personal, la seva absència va
crear una tensió al seu matrimoni que no es
va poder reparar a la seva tornada.
Durant aquest temps, el seu marit havia
hagut de compaginar la seva feina amb la
criança de la seva filla adolescent, provocant, segons el seu testimoni, un tsunami
d'hormones impossible de gestionar.

- Com ho dus? Demanà Júlia.
- Encara no m'he fet a la idea. Em sento com
si el que ha passat fos un càstig; "Si no et
quedes a casa i ets bona mare, es trencarà
la família, afirmà Maria.
- Tu sents que per no ser a casa deixes de
ser bona mare?
- No, però sento que abandono la meva filla.
- Deixar-la amb el seu pare és abandonar-la?
- No.

Quan la Maria va tornar, es va reequilibrar
temporalment la situació, però la feina va
començar a ser de nou un conflicte a casa.
Maria es trobava en el moment àlgid de la
seva carrera, i això implicava llargues i tempestuoses jornades laborals.
La conciliació és una paraula inexistent pels
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- Quan comences la producció de la pròxima pel·lícula?
- D'aquí a dos mesos.
- I tens molta feina?
- No, ara no. He dit que m'incorporaré un
mes abans, encara que perdi pasta.
- I com t'organitzes ara amb la nina?
- Doncs encara no està clar, però de moment està amb jo. Ho necessito.
- I encara sents que abandones a la nina?
- No, ara sento que m'abandono a jo.

prés la cara d'incredulitat hauria aparegut
als seus rostres. O potser no, potser soc jo
tan sols intentant tenir una mica d'autocompassió per la meva decisió.

De sobte, es va fer un silenci compassiu i les
dues vàrem abraçar a Maria. El dinar s'havia
passat molt de pressa, així i tota una horeta
era el temps que ens podíem dedicar entre
setmana.
Quan la cambrera va dur el compte, vaig
decidir pagar-ho tot jo. Elles es negaren per
complet, tanmateix vaig insistir. Aquell dia,
no vaig ser capaç de dir-los que mesos enrere havia preparat unes oposicions i havia
entrat com interina a l'Administració pública gestionant les sancions per incompliment de les normes de COVID-19.
Tampoc que amb Carla havíem interromput
el procés de l'invitro. Les dues professions
eren prou inestables i en aquest cas, com a
gestant era millor que assumís jo el canvi de
professió a la recerca d'una feina amb més
estabilitat i garanties econòmiques. Ella ja
patia la doble discriminació, per ser dona i
per ser estrangera.
No em vull imaginar les cares que haguessin
posat. Estic segura que primer haguessin rigut, no m'haguessin pres seriosament. Des-
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21. SOSTRE DE VIDRE O
CIMENT?
UNA REFLEXIÓ SOBRE DONES I CULTURA

Clara Fontanet Abrines
Gestora cultural i tècnica en comunicació

ta desigualtat, com la Llei orgànica 3/2007
del 22 de març i en l’àmbit autonòmic la Llei
11/2016, de 28 de juliol, la realitat és que
encara estam molt enfora d'aconseguir eliminar les desigualtats de gènere en els sectors culturals i creatius.

Sempre he pensat que la cultura té el poder de transformar la realitat i minvar les
desigualtats existents en la nostra societat.
En els darrers anys, les indústries culturals i
creatives s'han convertit en un sector dinàmic i estratègic que genera molts llocs de
feina. Així i tot, quan parlam d’ocupació
per sexes hem de destacar que la presència de dones en el sector cultural continua
sent preocupant. Pel que fa a les posicions
de lideratge, els llocs directius rellevants
continuen sent, majoritàriament, ocupats
per homes i les dones són una excepció.
Segons dades de l'Observatori d'Igualtat de
Gènere en la Cultura, de l'Estat Espanyol, el
77% dels llocs directius de museus, teatres
i altres institucions culturals d'alt nivell són
ocupats per homes, mentre que només el
22% de les dones s'asseuen en la butaca directiva. Unes dades que posen de manifest
que l'àmbit de poder més inexpugnable per
a les dones és, sens dubte, el poder cultural. El poder de legitimació artística és totalment masculí.
Si bé és cert que existeixen, organitzacions
i mecanismes legals per acabar amb aques-

En el camp de les arts plàstiques i visuals,
Laura Marte (Barcelona,1974), experta
en cultura i gènere resident a Alaró, posa
de manifest la baixa representació de dones a mostres com ARCO, una de les fires
d’art més importants l’Estat espanyol. Tot
i que, estudis recents demostren que s’està aconseguint una certa paritat pel que fa
a la igualtat en nombre de dones i homes
que participen en esdeveniments d’aquest
tipus, encara queda molt per fer. Una altra
dada significativa que no passa desapercebuda és la manca de control dels organismes públics pel que fa a selecció d’obres i
jurats. Un cas alarmant que Marte exposa
és el de Can Gelabert, centre cultural públic
de Binissalem, qui va promocionar no fa poc
una exposició titulada “Escultures en moviment” amb 15 homes i 1 dona. Alarmant és
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poc. Un altre exemple de desigualtat és el
premi Vila de Santanyí Francisco Bernareggi
d’Arts Visuals on en la majoria d’edicions el
jurat ha estat compost majoritàriament per
homes i només hi ha hagut una guanyadora
Susana Talayero Sebastián, l’any 2019, en
una edició on curiosament el jurat era paritari. Qui controla i vigila tot això?

Tenc la sensació que en el sector cultural les
dones són les que administren i ordenen,
mentre que els homes són els creadors, els
transformadors i els que fan créixer; i aquesta divisió tan absurda encara és patent per a
molta gent. Són els homes qui ostenten els
càrrecs de direcció i de gerència i, a més, la
manca de visibilitat tampoc no ajuda a rompre aquests imaginaris.

Marte també reflexiona sobre els doblers
públics posant el focus directe en els impostos que pagam: “si les dones no ens sentim representades en les festes d’interès
cultural com Sant Joan per què hem de finançar-les? Si en les subvencions els textos
no estan redactats en llenguatge inclusiu
per què pagam?”. Totes aquestes qüestions
fan pensar que no hi ha un compromís real
per trencar el sostre vidre o de ciment que
tenim les dones. Hauríem de normalitzar
una situació que de normal no en té res,
amb mecanismes que funcionin. Marte
creu que és necessària una cultura feminista perquè les dones “no partim del mateix
lloc”.

Si bé és cert que la societat és més conscient
de la reivindicació del paper de la dona en
l’àmbit cultural i en termes generals, encara queda molta feina per a fer. El problema
és que no es visibilitzen referents femenins
en l’àmbit de creació cultural (directores de
cinema, de teatre, guionistes, productores,
etc.).
Existeixen, però se’ls dóna molt poca veu.
I si no tens referents femenins, et qüestiones (i et qüestionen) si aquest és el teu lloc.
A més, són moltes les dones que pateixen
l’anomenada síndrome de la impostora, en
què es té tendència a infravalorar les mateixes capacitats.

En aquest sentit, és interessant conèixer
l’opinió de les dones joves que s’incorporen al món de la gestió cultural, com Xesca
Munar (Palma, 1994), co-impulsora de la
micro-cooperativa cultural Corda i Poal que
va obrir l’espai SusCultura, a Palma, el 2020.
Ho feim mitjançant el següent qüestionari:

Des de petites se’ns exigeix a ser perfectes
i moltes vegades sentim que no ho feim tan
bé com ho hauríem de fer, per ocupar el lloc
que ocupam. Això té molt a veure amb el
fet que vivim en una societat masclista, que
ens impedeix encara avui dia reconèixer el
que sabem i el que valem. Tot plegat, denota que existeix una inèrcia masculinitzada
en l’àmbit de la cultura i en tota la societat
en general.

Xesca Munar Munar, gestora cultural i filòloga catalana.
Com valores la inclusió de la dona en el
sector cultural?

És necessària una cultura feminista?
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Es parla sovint d'indústries culturals al nostre petit país. Com poden treballar-se i/o
dirigir-se les indústries culturals en perspectiva feminista?
Les indústries culturals han de fer polítiques
culturals feministes: han de tenir en compte
la participació de les dones en la cultura i
la paritat a l’hora de programar un esdeveniment cultural; i moltes vegades no hi ha
dones al càrrec i això es complica.
Aquest sector continua marcat fortament
pel desequilibri entre gèneres, i és per això
que la indústria cultural precisa de professionals formats en perspectiva de gènere
per afrontar els futurs reptes. Com a gestora cultural, a l’hora de programar qualsevol esdeveniment, una de les premisses
que tenc en compte sempre és donar veu
i protagonisme a les dones, sigui de la disciplina artística que sigui. A més, m’interessa conèixer el context dins el qual m’he
de moure per a pal·liar les possibles mancances que hi pugui haver. Al seu torn, les
accions que consider que tota indústria cultural hauria de dur a terme són: la valoració
global de la programació amb perspectiva
de gènere (amb una avaluació posterior);
vetllar per la paritat i aplicar quotes; rectificar i posar fil a l’agulla si es veu qualsevol
mena de discriminació, rebre assessorament (que mai està de més) i destinar part
del pressupost a incentivar les dones.

Així com la cultura va lligada a la llengua,
també va lligada al feminisme. La cultura ha
de ser feminista sempre. Cal que tant a les
disciplines artístiques com a les àrees culturals es faci veure tota la diversitat de la
qual formam part per tal de rompre amb
els cànons establerts. Les dones volem sentir parlar altres dones, i cal que des de les
institucions es promoguin i s’adoptin mesures de transversalitat de gènere. És essencial introduir la perspectiva de gènere a tots
els estadis i revisar tots els processos de les
institucions. A més, també és necessari que
els mitjans de comunicació es facin ressò de
les iniciatives que tenen com a objectiu fer
visible el paper de la dona.
Quins són al teu parer, els reptes feministes del món cultural?
No n’hi ha prou amb el fet que hi hagi cicles
de dones o taules rodones per aconseguir
paritat en la cultura —cosa que em sembla
fantàstic i també necessari—, sinó que també cal transformar la cultura des del feminisme i traduir-ho a la realitat, i això és un
dels grans reptes que hi ha. Primer de tot,
coeducar en el fons i la forma em sembla
una premissa cabdal: cal aplicar la perspectiva de gènere en l’educació, les temàtiques
i els enfocaments; i sobretot en la manera
de relacionar-se.
Les propostes educatives han de partir
d’una revisió crítica de la història des d’una
perspectiva de gènere i de classe. Consider
que les polítiques educatives de coeducació
són molt importants perquè no hi hagi una
educació sexista. I l’educació és el pilar fonamental d’una societat.

D’altra banda, cal recordar que la cultura ha
estat declarada bé essencial, i els agents i
equipaments culturals de proximitat són vitals per aquest accés a la cultura. Les institucions públiques han de garantir espais culturals, però també han de fer i encomanar
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cultura local amb l’ajuda i la implicació dels
agents del territori, els quals fan una gestió
professional, de proximitat i disposen dels
coneixements i dels recursos necessaris per
a fer-ho. No obstant això, si les institucions
públiques no valoren econòmicament els
agents culturals locals i, alhora, els artistes,
el sector cultural seguirà sent un àmbit precari i, conseqüentment, no es podrà oferir
al públic quelcom de qualitat. Tot això es
converteix en un peix que es menja la coa.
Quin vincle ha de tenir la mirada feminista a la cultura i l'art a l'hora d'interactuar
amb l'antiracisme, la lluita de classes, el
dret dels pobles i les minories a l'autodeterminació o allò LGTBI?
Quan pens en feminisme, no em puc estar de fer-ho des de la defensa necessària
d’una mirada que englobi tots els eixos
d’opressió. Vivim una societat diversa, i la
cultura també ho ha de ser. Una de les causes del feminisme és aconseguir societats
equitatives, justes i lliures. Així que la millor
manera de saber quin és el «termòmetre»
de la cultura i dels drets humans és observar quins són els drets de les dones. El(s) feminisme(s) sempre milloren les condicions
no només de les dones, sinó de tots aquells
col·lectius que pateixen opressió o invisibilitat de qualsevol casta.
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22. A FAVOR DE
L’AUTODETERMINACIÓ...
DE GÈNERE
Chema Ferrer Cortada

Coordinador Sectorial LGTBI+ de MÉS per Mallorca

És impossible entendre el moviment LGTBI+
a les Illes Balears sense intentar veure’l com
un tot en què la T de les persones trans* no
ocupi el lloc que li correspon per justícia i
reconeixement a tot el que han aportat a la
lluita des d’abans i tot de la mort del dictador Francisco Franco. Molt ha plogut d’ençà
de la llei de ganduls i gent de mala vida (la
coneguda Ley de vagos y maleantes) fins
ara, però el que és cert és que la discriminació i marginació del col·lectiu trans* és
encara un problema greu i preocupant a les
Balears i a la resta de l’Estat. Sobretot la doble marginació de les dones trans* pel fet
de ser dones i trans* alhora.

que les mateixes TERF lluiten contra aquest
neologisme perquè el consideren un insult
és el terme més adequat i correcte per referir-se a les dones que propaguen aquest
discurs d’odi del qual segurament no voldran saber-ne res d’aquí a alguns anys.
Neus Tur, experta en gènere i doctoranda
en Estudis Interdisciplinaris de Gènere va
afirmar a l’Última Hora que la medicina i la
biologia “han demostrat que el sexe no ve
determinat pels genitals externs, sinó que
és un conjunt de característiques” i parla de
“debat trampós” quan es refereix al debat
artificial creat per les TERF en el qual afirmen que l’aprovació de la llei trans* comportarà un “ús pervers de la futura llei” per
part d’homes que podran esquivar la Llei de
Violència de Gènere al·legant “un canvi de
sexe sobtat”.

Resulta paradoxal que en ple 2022 el col·lectiu trans* estigui amenaçat de nou des de la
dreta catòlica i la ultradreta, a més de per
una facció del moviment feminista conegut
com a moviment TERF (sigles en anglès de
feminista radical transexcloent), que rebutja que una dona trans* sigui considerada
dona i per tant no pugui formar part del
moviment feminista. Les TERF neguen la
identitat de gènere de les dones trans* i
cerquen excloure-les dels espais reservats
per a dones. El terme TERF el va encunyar
l’any 2008 la bloguera Viv Smythe, i malgrat

A l’Estat espanyol les TERF han trobat recer
i refugi dins el PSOE de la mà de l’exvicepresidenta Carmen Calvo, que va dimitir
justament en topar amb el Govern per pactar una llei trans* amb Podem que va deixar
descol·locada l’exvicepresidenta i les seves
seguidores. Allò aberrant és que després
que dimitís el PSOE recol·locàs la ja exvice-
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presidenta com a presidenta de la Comissió
d’Igualtat al Congrés. Sembla que el PSOE
vol riure’s de les dones trans* amb aquest
nomenament. Les TERF a l’esquerra del Partit Socialista han trobat suport dins Frente
Obrero i el socialisme més estantís, espanyolista i jacobí. El PSOE anterior a 2018 va
donar suport a l’aprovació d’una llei trans*
de màxims, però tot va canviar de sobte a
partir que Podem “arrabassàs” el Ministeri
d’Igualtat al Partit Socialista.
Fins llavors s’havien aprovat diverses lleis
LGTBI+ que donaven suport a l’autodeterminació de gènere a diferents Parlaments
autonòmics com els de les Balears, el País
Valencià, Andalusia, Madrid o Múrcia. Què
va passar perquè de sobte algunes suposades feministes socialistes es postulassin en
contra del col·lectiu trans*? Avui dia la llei
trans*, que segurament acabarà diluïda en
una llei LGTBI+ estatal, continua perillant
perquè ha de passar encara el tràmit d’esmena al Congrés, i caldrà veure llavors el
poder real que tenen les TERF dins del vell
PSOE i de l’esquerra parlamentària.

ideologia tan intolerant i estantissa. A Podem, en canvi, han preferit no ficar-s’hi gaire malgrat que la ministra d’Igualtat, Irene
Montero, hagi apostat de manera clara per
aprovar una llei trans* de màxims. Fins i tot
Sonia Vivas, regidora de Feminisme i LGTBI+
de Palma ha preferit passar de puntetes sobre aquest tema, o mostrar-se tolerant i tot
amb les TERF, i és que l’ex policia local sap
que els seus dies en política estan comptats
i el seu futur en l’associacionisme LGTBI+ no
està gaire clar, així que per això no deu voler
tancar-se portes dins el moviment feminista.
Només a MÉS per Mallorca a les Balears
hem mostrat un suport clar al moviment
trans* i ens hem declarat en contra dels
postulats de les TERF, no sense haver-ho estudiat i debatut abans dins de les sectorials
LGTBI+ i FeminisMÉS. En aquell moment,
l’aleshores coordinadora de FeminisMÉS
Anabel Rivera va declarar que “les dones
trans* «no se senten, són» i va instar el Govern de Pedro Sánchez a no retardar més
l’aprovació de la llei trans* “perquè doni
solucions a la inclusió social d’un col·lectiu
que pateix una doble discriminació pel fet
de ser trans i per ser dona”.

És curiós veure com en aquest discurs coincideixen les TERF amb el discurs de VOX i de
la ultradreta espanyolista. Aquest discurs
d’odi ha fet companyes de viatge estranyes.
Al PSIB el discurs TERF té com a màxima representant la senadora Susanna Moll, que
s’ha pronunciat en multitud d’ocasions en
contra de la llei trans*/LGTBI+ tot intentant
disfressar el seu discurs com un al·legat en
defensa dels LGBI, excloent-ne les dones
trans*. És molt difícil d’entendre com és
possible que una persona que en teoria és
progressista i feminista assumeixi aquesta

A MÉS per Mallorca hem donat suport
a l’aprovació d’una llei trans* estatal de
màxims, una llei que encara ara continua tramitant-se, i com es despisti Pedro
Sánchez acabarà la legislatura i encara no
s’haurà aprovat, cosa que acontentaria el
sector TERF del seu partit, però que deixaria en molt mal lloc el Govern de coalició.
Fins i tot Mallorca Nova, formació juvenil

96

adscrita a MÉS, s’ha mostrat clarament a
favor dels drets de les persones trans* i de
l’autodeterminació de gènere en multitud
d’ocasions. A les Balears vàrem impulsar la
llei LGTBI (Llei 8/2016, de 30 de maig) per
garantir els drets de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals, que es va aprovar per
una àmplia majoria, i a partir de la qual
s’han aprovat iniciatives que influeixen en
la qualitat de vida de les persones LGTBI+
de la nostra comunitat i, per tant, en la qualitat de vida de les persones trans*

criminació que sofreix tota persona LGTBI+,
però ara, amb la temàtica d'aquest any, volem posar damunt la taula les aportacions
que han fet les persones transsexuals. La
tasca i la lluita del col·lectiu trans és imprescindible per entendre els avanços que s'han
fet cap a la igualtat LGTBI+”.
MÉS per Mallorca és l’únic partit que dona
suport al cent per cent a les reclamacions
del col·lectiu trans* a les Balears. Donam
suport a la despatologització real de la
transsexualitat i creim en l’autodeterminació de gènere sense emperons ni qüestionaments desfasats.

Entre moltes altres iniciatives, MÉS per Mallorca va proposar col·locar una placa en
memòria de Margalida Borràs, la primera
dona trans* mallorquina, que va ser executada el 1460 a València per la seva identitat de gènere, placa que avui llueix a les
escales de la plaça Major palmesana. Com
a part del Consell LGTBI+ de les Illes Balears
hem votat sempre a favor de les propostes
a favor del col·lectiu trans* per millorar-ne
les condicions de vida i ajudar-lo a superar
barreres i prejudicis i hem fet polítiques
transformadores des de les institucions en
què feim part de l’equip de govern.

Resulta curiós com les persones que neguen el dret a l’autodeterminació dels pobles i el dret a decidir són les mateixes que
neguen l’autodeterminació de gènere a les
persones trans*. El moviment sobiranista és molt més obert i comprensiu amb el
“dret a decidir” independentment de quina
sigui aquesta decisió. El més possible és
que d’aquí a alguns anys totes aquestes persones que han lluitat en contra dels drets
trans* i que han fet tot el possible per fer
impossible l’autodeterminació de gènere
sentin molta de vergonya, o potser no.

Vam organitzar una xerrada titulada “Vides
trans” en què un al·lot i una al·lota trans ens
van contar la seva experiència com a persones trans* i tot el procés viscut al llarg
de les seves vides. El 2018 vam organitzar
una campanya trans* coincidint amb l’Orgull LGTBI+. En paraules de Miquel Ensenyat: “es tracta de fer visibles les aportacions
del col·lectiu transsexual i transgènere a la
lluita contra la discriminació. El binarisme
i l'heteropatriarcat són les bases de la dis-

Ha de ser terrible viure en la ment d’una
persona que lluita contra els drets d’un
col·lectiu minoritari i sempre castigat, com
és el cas del col·lectiu trans*. ¿En què afecta
la lluita feminista i els drets de la dona el
fet que les dones trans* siguin reconegudes
com a tals sense haver de passar el calvari que han passat durant tants d’anys i que
tant costa de deixar enrere? Els drets del
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col·lectiu trans* són drets humans i com a
tals els hem d’entendre i tractar. Ser dona de
naixement no dona dret a ningú a impedir
ser dona una altra persona que així ho sent,
independentment dels seus genitals. Òbviament cap home decideix ser dona per caprici ni pretén llevar-li drets a cap dona que
hagi nascut amb vagina de sèrie. En un món
profundament masclista és molt més fàcil
ser home que no dona. Les dones trans* no
només han de lluitar contra el masclisme
sinó també contra un sector trans-excloent
del feminisme i de l’esquerra.

aquestes polítiques perdurin en el temps i
siguin assumides i assimilades per una majoria àmplia al Parlament, als Consells i en
els diferents Ajuntaments.

El col·lectiu trans* el 2022 és encara un dels
col·lectius més marginats socialment i laboralment. És necessari que s’aprovi una llei
trans* en condicions però alhora, amb les
competències que tenim a les Balears, no
deixar de remar cap a la igualtat i la justícia
amb el col·lectiu trans*. Fa falta continuar
implementant polítiques educatives per
aconseguir que les nines i els nins trans*
creixin en una societat que els accepti i
continuar formant el professorat perquè
eduqui en la igualtat i el respecte. Són necessàries polítiques laborals integradores i
per a això cal incentivar les empreses a contractar persones trans*, així com, per part
del SOIB, ajudar a integrar moltes dones
trans* més grans de 50 anys que majoritàriament només han conegut la prostitució
com a mitjà per guanyar-se la vida. És necessari potenciar i consolidar els diferents
SAI, dependents dels Consells insulars. Cal
fer que les polítiques trans* siguin transversals i que no depenguin dels capricis
de ningú. És per això que hem de cercar el
màxim consens i entesa per aconseguir que
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Orientats cap al progrés, constantment pensant en com créixer i en com cobrir les necessitats
dels nostres clients, hem incorporat a la nostra gamma de productes paper ecològic MultiCopy.
Una combinació única d'etiquetes ecològiques i emissions zero de CO2 procedent de
combustibles fòssils durant la producció. Així és MultiCopy, un paper d'oficina que, segons
els paràmetres actuals, probablement és un dels de major consciència ecològica del món.
MultiCopy ha estat descrit com un paper blanc amb consciència verda. Pràcticament
tots els dies llegim sobre el canvi climàtic, l'escalfament global, les emissions de
carboni i els seus efectes en el nostre entorn. Per això, és més important que mai
fabricar un paper que protegeixi el medi ambient. La fàbrica de Nymölla ja produeix
Multi-Copy sense emissions de diòxid de carboni procedent de combustibles fòssils.
A més de les emissions de carboni, hi ha molts altres aspectes en la fabricació de
paper que afecten el medi ambient. No obstant això, la fàbrica de Nymölla els ha
solucionat. MultiCopy és un paper TCF (totalment lliure de clor), la qual cosa implica
usar el mètode de blanqueig més ecològic disponible i no abocar gens de clor a l'aigua.
A més, el procés de fabricació utilitza exclusivament matèries primeres renovables. La fusta
mai procedeix de boscos tropicals ni de muntanya. La major part s'obté de les tales de clarejo
que es realitzen en boscos pròxims a la fàbrica, el què ens permet reduir al mínim l'impacte
ambiental derivat del transport. Amb la finalitat de documentar i establir l'origen de la fusta,
Stora Enso té implantat un sistema de traçabilitat. La garantia de traçabilitat és l'eina més
important de què disposa l'empresa per a assegurar que les matèries primeres estan d'acord
als estàndards de Stora Enso. La fàbrica de Nymölla compta amb la certificació #Cadena de
cus-todia# de FSC i de PEFC, i MultiCopy està disponible amb la certificació FSC.
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