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| editorial | consell de redacció

Aquest número que teniu a les mans marca una nova etapa de la revista de

Ca la Dona. Les que sou de l’associació des dels inicis (l’ocupació de Font

Honrada, la presa de l’autobús, les negociacions, el local de la Gran Via...)

heu viscut també l’evolució d’un mitjà de trobada, de reflexió,

d’intercanvi..., no sempre prou interactiu però sempre present en tota la

història de l’espai.

Ca la Dona ja va fer quinze anys i seguim creixent i madurant.

Estem en un moment de grans plantejaments pel que fa al canvi

de local i també era obligat fer un canvi d’imatge, de format i de

continguts en la que és la nostra portaveu: la revista de la casa.

El número 46 serà el que marcarà un canvi més clar. No només hi haurà

un canvi de disseny i de format, sinó que els continguts seran clarament de

reflexió i generació del pensament feminista. I, a més, volem que sigui un

mitjà àgil; per això ens plantegem fer un número cada dos mesos. Aquest és

un canvi i un repte important, perquè els terminis són ràpids i perquè les

vostres aportacions, ara més que mai, seran vitals. Les vostres opinions i

experiències, les vostres propostes, seran el motor d’aquest canvi, un gran

canvi que no ens ha de venir ample.

Us convidem a fer propostes, a participar i opinar..., a ajudar-nos en la

promoció i la generació del pensament polític feminista des d’aquest humil

però ambiciós mitjà que és la nostra revista. Us animem a participar, a fer

més gran el nostre espai, Ca la Dona, la casa de totes que ara, 17 anys

després, segueix creixent i caminant. Un projecte que es consolida en canvi

continu, un moviment en marxa.
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igualtat; dèiem que volíem l’alliberament.

En realitat, no crèiem que la igualtat legal

pogués canviar gran cosa. Tampoc no hi

estàvem en contra, és clar, però volíem la

igualtat en una altra societat, volíem un

canvi total de l’estructura social. Ara, en

canvi, tinc la impressió que es treballa per

la igualtat en aquesta societat, tant en el

cas de les dones com en el d’altres grups.

Tu has treballat molt el tema del treball

domèstic com a explotació, i ara, en canvi,

es parla molt de conciliació.

Ch. D.: El problema és que la conciliació,

de la qual ja es parlava fa vint anys, es

presenta com si fos independent del

gènere, quan de fet només s’adreça a les

dones. Per exemple, la resposta dels

governs és el treball a temps parcial, que

no és cap resposta, ja que empobreix les

dones i no facilita la conciliació.

És una burla, una manera de fer acceptar

a les dones que sempre tindran una doble

jornada. No és cap novetat, perquè no es

dirigeix als homes, o només ho fa

marginalment.

Parles de la necessitat de vincular-ho al

gènere, però darrerament algunes hem

començat a discutir l’ús d’aquesta paraula,

que de vegades sembla que serveixi per

ocultar les dones. Per exemple, quan es

parla de violència de gènere.

Ch. D.: Evidentment, parlar de violència de

gènere no té cap sentit; s’hauria de parlar

CCHHRRIISSTTIINNEE  DDEELLPPHHYY

:: | 04

| | > >

La primera pregunta, quasi obligada, sembla

que és, per tant, ¿què ha canviat, per a bé o

per a mal, en els més de vint anys

transcorreguts des d’aleshores?

Christine Delphy: A França, la ideologia

oficial del que és políticament correcte

diu que s’ha de pensar en termes

d’igualtat. Però la igualtat real no avança:

hi ha més dones que tenen un treball

remunerat, però estan en la mateixa

estructura ocupacional, en els llocs més

baixos, la majoria en llocs de treball a

temps parcial, i són majoria entre el que

en anglès s’anomena working poor, és a

dir, les persones que, tot i que tenen un

treball pagat, són pobres.

Des del punt de vista econòmic, la situació

de la majoria de les dones no ha canviat: hi

ha menys dones que són totalment

dependents d’un home, però paguen un

preu molt alt per aquesta independència,

que, a més, és relativa…

En algun dels teus darrers articles dius que

hi ha hagut una «confusió entre la igualtat

proclamada i la igualtat real».

Ch. D.: Al principi no dèiem que volíem la

eennttrreevviissttaa  aammbb  cchhrriissttiinnee  ddeellpphhyy
El setembre passat es va celebrar al Centre de Cultura de Dones una trobada de debat

amb Christine Delphy, una de les fundadores del Moviment d’Alliberament de la Dona a

França —com recordareu les que hagueu vist el documental Debout (Dempeus)—,

militant i teòrica feminista, i directora de la revista Nouvelles Questions Feministes.

Per a algunes va ser una ocasió per rememorar la primera vegada que vam poder sentir-la i

vam conèixer-la personalment, amb motiu de les Segones Jornades d’Estudi sobre el

Patriarcat organitzades per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1981. Dones en Lluita

va publicar un quadern de debat que recollia una conversa amb Christine Delphy, Veronica

Beechey i Claudia von Werlhof, participants a les Jornades, sobre els fonaments materials de

la nostra lluita. Un any després, laSal, Edicions de les Dones, va publicar, a la col·lecció

«Cuadernos Inacabados», El enemigo principal, un recull d’articles de Delphy.
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de violència masculina. Quan no es diu

que el 85 % de les persones que pateixen

violència són dones i es busquen exemples

d’homes maltractats, el que s’està fent és

intentar establir una falsa simetria que

serveix per ocultar l’opressió de les dones.

El concepte de gènere s’ha tergiversat. Tal

com nosaltres l’entenem, un sistema de

gènere és un sistema jeràrquic; no és un

sistema recíproc, sinó que porta inherent

la idea d’una asimetria. Curiosament, amb

el sistema de classes aquesta confusió no

s’ha produït: quan es parla de violència de

classe, tothom entén que es parla de la

violència dels patrons contra els obrers.

La idea fonamental, subversiva, que el

gènere i, per tant, el sexe són

construccions socials, s’ha perdut. El

concepte de gènere que es va pensar per

posar en qüestió el sexe, ha estat engolit

per aquest, s’ha convertit en sinònim de

sexe, amb la mateixa connotació de

naturalitat.

Aquest ús del terme gènere és un senyal

que la lluita continua i que no l’estem

guanyant: el patriarcat es defensa i lluita, i

no solament no ens deixa avançar, sinó

que ens fa retrocedir. Ha aconseguit

convertir en un terme de reacció, un

terme que va ser pensat per lluitar contra

ell.

Tu sempre has dit que la situació de les dones

no és una condició, sinó una opressió o,

encara amb més precisió, una explotació.

Però, tot i acceptant que ser dona és un

condicionament social, a moltes ens costa

pensar-nos només com a explotades, com a

oprimides. Entre el que fan les dones també

hi ha moltes tasques que són valuoses i, de

fet, imprescindibles, i que no voldríem

abandonar.

Ch. D.: El que fan les dones no està valorat

i és fàcil dir que s’ha de valorar. Però

Irigaray i altres teòriques de la diferència

sempre han parlat de valor simbòlic. Ara

bé, una cosa no es pot valorar només de

manera simbòlica; s’ha de valorar de

manera concreta, és a dir, mitjançant un

reconeixement social i un pagament real

–en diners–, i això no serà possible mentre

les dones estiguin especialitzades en

aquestes tasques i no tinguin la

possibilitat d’escollir.

La falta de la possibilitat d’escollir és una

opressió. Encara que el que es faci sigui

valuós, la qüestió de fons és que es fa per

obligació. D’altra banda, el fet de

l’especialització, que obliga les dones a

retirar-se del mercat del treball

remunerat, és el que determina que no

estigui valorat. Són dues cares de la

mateixa moneda: que aquest treball no

estigui valorat és una opressió, i també ho

és no tenir la possibilitat de fer una altra

cosa, fet que, a més, és justament el motiu

que no es valori.

El punt clau és tenir la possibilitat

d’escollir, i perquè això sigui possible, els

homes també haurien de fer aquestes

tasques.

Finalment, per acabar, m’agradaria parlar

d’una qüestió d’actualitat en la qual has

estat treballant darrerament: la prohibició

de l’ús del vel islàmic a les escoles de

França.

Ch. D.: M’ha interessat sobretot

aprofundir en els motius de les reaccions

desmesurades de la població francesa de

soca-rel (un terme racista) contra unes

noies que són poc nombroses, són bones

estudiantes i molt discretes, i no molesten

a ningú. Chirac ha dit que el fet que portin

mocador és una agressió contra els

francesos, i jo em pregunto per què els

agredeix la vista d’un mocador.

Fa uns anys, qui portava el mocador eren

les mares d’aquestes noies, i això no

molestava a ningú: se les considerava

estrangeres, i ho eren. Però ara el porten

unes adolescents que han nascut a França,

que són franceses i que diuen obertament

que són musulmanes. I alhora també

diuen que estan discriminades: se les ha

tractat com a àrabs i s’esperava que s’hi

oposessin, però elles diuen: «Ens heu dit

que som diferents i és veritat, no som

occidentals.» I en la dinàmica del racisme

i el sexisme, s’espera que l’altre truqui

contínuament a la porta i supliqui que

l’acceptin. I per als dominants és molt

difícil acceptar que una dona digui: «Si no

em voleu, jo tampoc no vull saber res de

vosaltres.»

En segon lloc, elles diuen que porten

mocador perquè volen «preservar el seu

pudor», i això posa en qüestió de manera

indirecta la versió occidental de

l’alliberament sexual, segons la qual, en

una igualació per baix, totes les dones han

d’esdevenir prostituïdes voluntàries.

Vestint-se com monges, aquestes noies

trenquen el nou tabú de la disponibilitat

sexual permanent.
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Però aquesta manera d’estructurar la ciutat té com a base una concepció de la

societat basada en la separació i la jerarquització profundes entre el món

productiu i el món que conté tot allò que fa falta per assegurar aquesta

producció (la cura de nens i nenes, la cura de la gent gran, les tasques domèstiques, etc.).

Aquesta manera d’entendre les vides i les relacions de les persones entre elles i el món

mateix, és el que vertebra l’organització de la ciutat en els seus diferents aspectes.

Així, doncs, trobem que, en aquesta escala de valors socials, el treball remunerat és prioritari

davant de les necessitats de la família i, en definitiva, de les persones. La ciutat girarà a

l’entorn de l’usuari baró model en edat productiva.

A més, la concreció d’aquest model a l’estil d’una taca d’oli (creixement sense límits)

entronitza el cotxe com a mitjà de transport més emprat, a causa de les grans distàncies i

del dèficit del transport públic.

L’augment del preu dels habitatges acaba generant noves perifèries que no tenen els

equipaments bàsics per a la gent, es desestructuren els barris... Acaba sent una ciutat per

moure’s i treballar, no una ciutat per viure.

Aquesta proposta de plantejament urbanístic repercuteix en el medi ambient i en la salut de

les persones. Fa que augmentin l’estrès i l’aïllament personal, la contaminació atmosfèrica

*aquesta proposta està basada en les discussions i els debats que hem dut a terme les bàrries –grup de treball
sobre ciutat i feminisme– a ca la dona durant el darrer trimestre de 2004, en els textos del colectivo de mujeres

urbanistas i, especialment, en l’article de marta román rivas «La reconstrucción del espacio cotidiano»
www.nodo50.org/mujeresurbanistas/. És la base de la ponència presentada a la jornada preparatòria del iii fòrum

veïnal barcelonès, centrat en els equipaments, que va tenir lloc el 16 de novembre de 2004.

La ciutat és per a

totes nosaltres el

lloc on vivim,

treballem, estudiem,

dormim, creixem, ens movem, ens

enamorem, projectem els nostres desigs...

Però les nostres ciutats es construeixen des

de la racionalitat, des de l’abstracció, i són

un reflex dels interessos i els conflictes

econòmics, polítics i socials.

El model de ciutat actual es correspon amb

un cert model de l’estat del benestar que es

va instaurar com a fruit de les lluites socials

del darrer segle. La ciutat quedava dividida

i cobria les funcions d’assegurar un espai

per al treball i l’habitatge, i la prestació

d’alguns serveis necessaris per a la

ciutadania.

mmiirraarr llaa  cciiuuttaatt ddeess  ddee
lleess  ddoonneess



que desapareguin de la vida al carrer i,

finalment, que la seva reclusió forçosa ho

sigui també per a les seves mares, sobre les

quals recau la pràctica totalitat de la seva

cura. Aquesta dificultat per créixer en la

ciutat de manera autònoma repercuteix

necessàriament en el seu procés de

socialització, en  el qual falten elements

que  permetin a nenes i nens sentir-se

segurs, responsables, independents

i vinculats a la comunitat. I, a més, es

consolida la idea que les mares (i les àvies)

en són les responsables

exclusives.

Reconstruir un model

de ciutat més

igualitari per a les

persones significa

incidir en la política,
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i acústica i els accidents de trànsit.

Però tot això no afecta totes les persones de la mateixa manera. L’ús de la ciutat és diferent

i més intens per part de les dones, la majoria de les quals utilitzen la ciutat com a

assalariades i com a mantenidores i curadores de les persones. Així, doncs, la doble jornada

(o, millor dit, la doble presència) significa un desplaçament més gran. L’augment de la

distància dificulta l’accessibilitat i empitjora la qualitat de vida, i, en el cas de les dones,

doblement. Mentre que els homes es mouen de manera pendular per la ciutat, les dones ho

fem en zig-zag: ara a la feina, ara al súper, ara a l’escola, ara al metge, ara a cuidar el pare

que es troba malament, etc. Aquesta és la nostra realitat, que xoca frontalment amb

aquest model imposat de ciutat, que serveix molt més perquè hi circulin els cotxes

que no pas perquè hi puguem viure de manera fàcil.

Però aquest model no només ens afecta a nosaltres, sinó que és inadequat per als grups

socials més febles: els que depenen més de qui els cuida. I és evident que si

socialment aquesta cura és considerada «feina nostra», també té molta més

repercussió en les nostres vides.

Per als nens i les nenes, tal com ho planteja la Marta Román, aquest model

de ciutat representa una retallada de la seva llibertat i la seva autonomia,

> > >
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c Sociabilitat: «[...] es reconeix la importància de l’espai com a escenari actiu de les relacions

socials —ja que pot afavorir-les o, al contrari, obstruir-les— i, per tant, l’organització espacial

com a instrument per facilitar la necessitat de relació amb l’ésser humà.»

d Habitabilitat: «[...] entesa com un conjunt de condicions ambientals que fan que un espai

sigui saludable, segur i agradable per al desenvolupament de la vida.»

Pensem que això es pot concretar en les accions següents, entre d’altres:

:: Entendre que el carrer, els serveis, els equipaments i l’habitatge estan interrelacionats i no

s’han de construir ni de planificar de manera aïllada.

:: Evitar la segregació o l’aïllament de cases, carrers i equipaments, de les tasques i els

moments de cura de la vida, que han de ser visibles i reconeguts, integrats i interrelacionats

amb la resta de tasques i usos.

Això es relaciona amb la flexibilitat, la complementarietat i l’adaptabilitat necessàries en

els usos dels espais (dels equipaments, però també del carrer i les places, o dels habitatges),

i amb la disponibilitat i la capacitat d’adaptació a les necessitats fluctuants de les persones.

:: Tenir sempre presents les diferents condicions, situacions i necessitats de cada persona

/ grup social, tenir present que aquestes canvien en el temps i l’espai: edat, sexe, ètnia,

nivell econòmic, mobilitat, etc.; e fomentar-ne la interrelació.

Això significa, entre d’altres coses, que els equipaments per a tota la població han de ser

realment per a tota la població i que, a la vegada, se’n han de projectar d’específics per a les

situacions concretes de determinats col·lectius: espais de dones, recuperació de la

planificació familiar, cases d’acollida i pisos d’emergència, espais infantils —tancats i a l’aire

lliure—, etc.

:: Afavorir la compatibilitat dels temps de les dones (treball remunerat, treballs de cura de la

vida, descans, etc.) i garantir els equipaments (i serveis) necessaris dins dels equipaments

mateixos o en la proximitat del barri: espais infantils, transports adaptats, espais per a la cura

de les persones grans...

Cal trencar la dualitat entre món laboral i cura de la vida.

És fonamental adaptar els treballs remunerats als diferents

moments de la vida (horaris, transports, repartiment de la

jornada laboral, reducció del temps de treball remunerat,

excedències, etc.).
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en l’economia (redistribució dels recursos) i

en la participació pública; actuar per fer

canvis legislatius que limitin el creixement,

que afavoreixin la proximitat davant la

dispersió i que apostin per una ciutat

veritablement de les persones, per una

ciutat que respecti la diversitat i la

diferència. I, sobretot, per una ciutat que

posi en el centre de la seva organització

social, econòmica i política la cura de la

vida, de manera que s’arribi a produir un

veritable canvi de valors.

Per tant, amb aquest criteri bàsic de

posar en el centre la cura de

la vida i tenint present que

els equipaments són un

espai essencial on es

construeix i es desenvo-

lupa la nostra vida (escola,

CAP, camp esportiu, etc.),

proposem tenir sempre

present, a l’hora de pensar la

ciutat que volem i transformar

la que tenim...

Criteris generals (segons la marta román
rivas)

a Accessibilitat: «[...] entesa com una

organització de l’espai que faciliti l’accés de

tota la ciutadania a béns, serveis o

persones. No hem de confondre-la amb la

mobilitat, que comporta únicament la

facilitat de moviment.»

b Autonomia: «[...] un espai que potenciï la

facultat de la persona de satisfer les seves

necessitats d’activitat i de relació social

sense dependre d’altres [...]. És la ruptura de

dependències a partir de la creació d’un

espai segur i accessible per a tots.»



Necessitem més i millors equipaments, però també una reformulació de les demandes que

ens fa el mercat laboral.

:: Gestionar els equipaments amb criteris democràtics: s’han de garantir l’autonomia i

l’accés de totes les persones (per exemple, una escola de l’Opus Dei, un hotel o una clínica

privada no poden ser considerats equipaments). Els equipaments —o altres recursos bàsics,

com ara l’aigua o el gas— han d’estar sota la tutela i/o la gestió de les institucions públiques.

:: Prestar una atenció integral de qualitat i amb calidesa, que, no ho oblidem, va lligada a les

condicions laborals de les persones que hi treballen, i que no té res a veure amb fer grans

despeses arquitectòniques, sinó amb esmerçar diners i esforços en les persones.

:: Garantir unes condicions de seguretat, tenint presents tant els espais de trànsit i

desplaçament com els espais d’estada —il·luminació, racons amagats, etc.—, de manera

especial la seguretat de les dones, les criatures i la gent gran, l’autonomia de les quals es veu

molt reduïda a la gran ciutat a causa de la motorització.

:: Reduir la prioritat del trànsit motoritzat i augmentar la prioritat dels vianants, de les

bicicletes i del transport col·lectiu.

:: Afavorir la proximitat i la descentralització, que afavoreixen la mobilitat, la vinculació

amb el barri, la calidesa, etc. Els equipaments han d’estar integrats i vinculats amb el barri i

les xarxes socials, i han de fomentar la seva vitalitat i capacitat.

Per tant, cal aturar i reformular l’especialització de la

ciutat en zones residencials, de serveis, comercials,

d’oci, de treball remunerat. La ciutadania hem de

poder-nos reapropiar i hem de sentir nostres els

espais i els equipaments públics, per tal de cuidar-

los i incidir en la seva gestió i el seu planejament.

:: Impulsar la relació directa i quotidiana entre les

institucions i les associacions i la ciutadania; donar

temps per al desenvolupament dels processos

participatius, respectant el ritme de

les associacions i les persones; buscar

la participació dels col·lectius

discriminats, les perspectives dels quals no

recullen sovint la majoria d’associacions (dones en general, dones

immigrades, dones amb discapacitats, lesbianes, etc.). La participació
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és una eina per establir comunicació, sentit

de comunitat i tot el que això comporta

(coneixement, llibertat, responsabilitat,

etc.).

:: Promoure la sensibilització i la formació

obligatòria del personal tècnic i polític

municipal en la perspectiva de gènere.

Qualsevol persona amb una responsabilitat

en la gestió pública ha d’incorporar uns

mínims de sensibilitat.

::Afavorir la creativitat en la planificació de

la ciutat i dels seus usos i en la recuperació

de les formes obertes i diverses, formals i

informals, en què la ciutadania utilitzem i

participem de l’espai públic, que, en

definitiva, és nostre.

Per acabar, una pregunta: quin ha de ser el

paper de les noves tecnologies?

En aquestes propostes partim de la base

que l’Estat ha de garantir que quedin

cobertes les necessitats de totes les

persones, per tal que siguem nosaltres

les que escollim, sense ser

penalitzades, quina opció seguim

(portem la nostra mare al centre de dia, ve

una treballadora familiar a casa, reduïm la

jornada de treball per encarregar-nos-en,

una mica de tot?).

És una proposta de CORRESPONSABILITAT

en el seu sentit més ampli, que implica

dones, homes i institucions, aquestes

darreres com a garants del benestar de

totes les persones.

< < | |
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urbanització o la configuració dels

serveis del seu barri.

Cal dissenyar uns espais que siguin

estàndard i despersonalit-zats, o bé hem

d’assumir que els espais tenen usos

diversos per part de col·lectius i persones

diverses? Cal comprendre que, segons les

hores del dia, els espais són ocupats per

col·lectius diferents que tenen necessitats

diverses. A això em referia quan parlava

d’una ciutat que esdevé un escenari

desigual i complex. Però entre les

prioritats dels qui governen no hi ha

hagut mai el fet de donar compte

d’aquesta complexitat, ni el de lluitar

contra les desigualtats, sinó la creació

d’una marca, d’un logo, que permetés

vendre la ciutat com a producte, i això

requeria posar èmfasi en el

monumentalisme i en el disseny, per

damunt d’altres consideracions com ara la

qualitat de vida de les persones que viuen a

la ciutat, en el centre en detriment de

la perifèria, a afavorir el treball per

damunt de les cures.

Tot plegat, en un moment en què

s’han anat produint grans canvis que

farien encara més necessari que

aquests col·lectius fossin especialment

escoltats pel que fa a l’organització dels

espais col·lectius.

L’envelliment progressiu de la població,

l’increment de les expectatives de vida amb

malalties cròniques que produeixen

diversos graus de dependència, el dèficit de

serveis socials i d’equipaments al nostre

país, la incorporació de la dona al treball i el

fet que, malgrat aquesta incorporació,

segueixi sent visualitzada com la

responsable directa de les cures a la família,

són alguns dels elements que configuren

aquest mosaic, que no pretén ser

exhaustiu, de problemàtiques que tenen a

p r e s i d e n t a  d e  l a  f e d e r a c i ó  d ’ a s s o c i a c i o n s  d e  v e ï n s  i  v e ï n e s  d e  b a r c e l o n a .

aarrttiiccuullaarr  xxaarrxxeess  ppeerr  aa  ddiisseennyyaarr  uunnaa  cciiuuttaatt
pprrooppeerraa  ii  pplluurraall......La ciutat és un escenari

complex en què articulem les
nostres vides. Però el cas de

Barcelona ens diu que
sovint les persones que
l’habiten estan lluny dels
espais en els quals es

prenen les decisions
sobre com s’organitza la

vida, la individual i la
col·lectiva.

Vivim en una ciutat on els plans urbanístics

es dissenyen als despatxos per persones

que ignoren el punt de vista dels veïns i les

veïnes que desprès hauran de viure i

de conviure en aquest espai. Igual

com succeeix amb altres esferes de

la vida, el model d’home blanc, de

classe mitjana, que proveeix

econòmicament la família, sembla que és el

patró prevalent a l’hora de dissenyar

aquesta ciutat. Dones, nens, persones

immigrades, joves, persones grans...,

difícilment arriben a poder prendre la

paraula quan es tracta

d’opinar sobre la
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veure amb com ens situem i com

ens situen com a dones en el context

de la ciutat. Tothom admet que aquesta

situació es tradueix en una sobrecàrrega

per a les dones, però, no obstant això,

malgrat que aquest diagnòstic és compartit

per tothom, les mesures per corregir

l’impacte d’aquest fet sobre les dones són

irrellevants. A més, el dèficit actual

d’equipaments incrementa les desigualtats

socials, en la mesura que les persones que

gaudeixen d’un poder adquisitiu més alt

poden accedir als equipaments i serveis

privats, mentre que un ampli sector de

població queda fora d’aquest accés. Aquest

seria el cas, per exemple, de les residències

geriàtriques o de les escoles bressol.

En aquest context, abunden els discursos

sobre la conciliació de la vida laboral, la

vida familiar i la vida personal. No obstant

això, si no s’acompanyen de mesures

concretes, d’inversions, d’equipa-

ments i d’ajuts, es corre el perill

que aquests discursos serveixin

únicament per generar més senti-

ments de culpa entre les dones, que ens

sentim concernides per aquest tipus de

discurs.

És possible la qualitat de vida, si oblidem la

importància de la cura per al manteniment

de la vida? Per tal que proveir de cures les

persones que ens estimem sigui una opció i

no una càrrega amb greus conseqüències

sobre la nostra salut i les nostres vides, ens

calen equipaments i serveis. Equipaments

per articular la vida col·lectiva i per generar

convivència, equipaments pròxims que ens

permetin alliberar temps per a l’oci, el

descans i la vida social i familiar.

El III Fòrum Veïnal Barcelonès va

representar un espai on es van posar sobre

la taula diverses dimensions d’aquesta

demanda, els equipaments i la

sostenibilitat, els equipaments com a

espais per combatre les desigualtats i, de

manera especial, les desigualtats de gènere

i diverses formes d’entendre la gestió dels

equipaments.

La relació entre el moviment veïnal i el

moviment feminista ha estat, en el passat,

llarga i fruitosa, com important ha estat la

presència de les dones a les associacions de

veïns i veïnes de la nostra ciutat i en el

conjunt dels moviments ciutadans. Malgrat

que recordem lluites històriques als barris

de Barcelona per a les millores de les

condicions de vida i d’habitatge on sovint

les dones van tenir un paper cabdal, el

moviment veïnal avui té un notable

biaix generacional i de gènere, ja que

està format majoritàriament per

homes. Els treballs a l’entorn del III

Fòrum ens van permetre iniciar un diàleg

entre la FAVB i Ca la Dona que esperem

que es vagi perllongant en el

temps per tal d’anar creant

xarxes de treball conjunt que,

juntament amb la resta del ric teixit

associatiu de Barcelona, ens permetin

dissenyar una ciutat que reculli les diverses

veus i les diverses sensibilitats.

Quan diem que la vida a la ciutat no té en

compte les dones, les persones grans o els

infants, les persones amb discapacitats o

les persones immigrades, entre d’altres

col·lectius que tenen els carrers i les

places com els seus escenaris de

vida social prioritaris, estem

referint-nos a qüestions que són molt

quotidianes i concretes, i potser pel fet de

ser quotidianes i concretes ens poden

passar desapercebudes. Cal que enfortim

les xarxes de treball amb les associacions

ciutadanes que representen aquests

col·lectius i, paral·lelament, que

desenvolupem la sensibilitat i les habilitats

necessàries per tal de generar i demanar a

les administracions que es generin espais

de debat i de consulta en els plans

urbanístics de la ciutat.. Barcelona té una

figura, la memòria participativa, que hauria

de recollir els processos participatius

davant de projectes urbanístics, però la

majoria de les vegades aquests no passen

de saldar-se amb meres assemblees

informatives sense deliberació ni

debat. Hem d’exigir que
es dotin de contingut!



A Isabel Segura

«Ens queden els terrats», deia.

Participa en un projecte urbanístic que es

planteja la recuperació dels terrats

–aquestes construccions tradicionals amb

la teulada transitable– com a àmbit de

reflexió. Una reflexió que neix amb el

contrapunt temporal: les teulades d’abans,

les d’ara i les del futur, però que significa

molt més que això.

Recorda, amb enyorança, quan s’hi estenia

la roba i s’hi pujava a fer petar la xerrada els

vespres d’estiu; quan s’hi feien revetlles pel

solstici d’estiu; quan l’edat intuïa els terrats

com un espai enigmàtic i també protector.

Un espai d’aïllament i d’alliberament

alhora. Un espai on podies fer el primer

cigarret i on podies trobar-te amb el primer

amor.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

amb les seves amples i bigarrades teles

–com apunta Leonor Merino.

A Soraida, a woman in Palestine,

documental que es va projectar a OVNI

2005, es planteja la fortalesa d’una dona

com a símbol de la resistència en la realitat

que estan vivint les dones sota el setge

israelià. La resistència a no renunciar a la

seva vida quotidiana. La resistència per

mantenir, malgrat tot, la seva vida. I hi

apareix també el terrat com a espai

alliberador: l’únic espai on Soraida podia

sentir la llibertat i podia redimensionar la

seva percepció. Un espai en el qual bastia

les ensenyances que transmetia a les seves

filles i que tenien un element vertebrador:

aprendre a estimar sense posseir.

I d’aquest plantejament sorgeix, en certa

manera, el projecte: la recuperació d’un

espai alliberador, d’un espai alliberat de la

cotilla. La recuperació dels terrats com a

espai d’ús. Un espai que ens permet saltar-

nos les barreres i volar de terrat en terrat,

d’illa de cases en illa de cases, amb ponts

imaginaris que dibuixen una ciutat a l’estil,

se m’acut, de M. C. Escher. Una ciutat

imaginària?.

I tenia raó. Els terrats no són espais neutres,

sinó que tenen una càrrega simbòlica

important que arrenca molt més enllà de la

nostra infantesa i la nostra adolescència.

Els terrats han estat, en la tradició

mediterrània, un espai de trobada i de

relació de les dones. Per damunt, i mai més

ben dit, del control masculí i de les

restriccions imposades al trànsit lliure de

les dones pels carrers. Un trànsit que només

era socialment admès si era per fer

activitats laborals remunerades o per fer

aquells desplaçaments vinculats a les

activitats domèstiques i de cura dels altres.

Els terrats han esdevingut espais simbòlics i

han tingut un esdevenidor divers. En les

nostres construccions urbanes, els terrats

han estat ensordits per les veus i han estat

invisibilitzats per les imatges de

l’audiovisual; han estat envaïts per les seves

antenes receptores, que conviuen amb

estenedors encara útils. Són un espai, ara,

per a la modernitat.

Un espai que comparteix simbologia, com a

espai de dones, amb la costa mediterrània.

L’escriptora marroquina Assia Djebar veu

com la dona —un ocell amb les ales

tallades a la llar— es comunica i es prodiga

sense travessar el llindar, i per sobre dels

carrers, a l’espai simbòlic de la terrassa:

llençol blanc exposat al sol, per on les

figures passegen, en un insòlit espectacle,

iii
iii

iii
iii

ii

| rita gual i conxa royo

:: :: :: | 12

eennss  qquueeddeenn  eellss  tteerrrraattss??..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
balcony | m.c.escher

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

i
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
i

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



no només a la muntanya, sinó en l’opció

per un estil de vida en primera persona que

anteposa la muntanya a moltes altres coses 

que «la lliguen a la terra i a la 
realitat»: maternitat, professió... A

banda de la seva relació de parella, les grans

muntanyes són la seva prioritat, de manera

que ja formen part de la seva vida i el seu

quefer quotidians: «Si ajunto tots
els mesos que he estat a
l’Himàlaia, sumen un total
de disset mesos; gairebé dos
anys, dels quals la major
part ha transcorregut a les
neus perpètues de les
muntanyes, perseguint un
objectiu com un caçador
persegueix la seva presa,
encara que aquesta presa
resulta, a la fi, que és una
mateixa.»

El llibre és molt vivencial. Podem sentir el

fred als ossos quan ens explica un bivac a

7.400 metres d’alçada, la por davant la

mort o la passió per la pujada, el repte

constant en la natura i l’èxtasi en fer un

cim. Podem sentir-ho i no desitjar-ho gens,

perquè s’ha de ser d’una pasta molt

especial per voler portar a terme projectes

semblants, i la lectura, malgrat que és molt

interessant, ens lliga encara més a la Terra,

que es resisteix a restar lligada.
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| ressenya | carme porta abad

No fa gaire, deia que no hi havia massa

llibres en què les dones parléssim d’alta

muntanya, d’alpinisme en majúscules. De

fet, són molt poques les dones visibles i

reconegudes en el món de l’alpinisme, però

si cal parlar d’alguna de manera especial, és

de l’autora d’aquest llibre: Chus Lago.

Una mujer en la cumbre ens explica els seus

inicis i les seves batalles quotidianes per

compatibilitzar feina i passió, relacions

personals i projectes de muntanya. Els seus

no són projectes menors: l’Annapurna,

l’Everest (ha estat la primera dona de

l’Estat espanyol a pujar-lo sense oxigen) i,

les darreres vacances d’hivern, el cim més

alt de l’Antàrtida en solitari. Com diu ella

mateixa: «El món de la
"muntanya" pertany a un
temps aliè a les nostres
vides quotidianes. El que
passa en forma part d’un
pacte sagrat que només
entenen els que el
comparteixen. Els éssers
d’un món i de l’altre poques
vegades poden tocar-se. Els
separa una distància real i
indissoluble.»  

El que se’ns relata és molts cops

impressionant, d’altres ens arrossega cap a

aquest món i d’altres és simplement

esfereïdor. Des de les primeres ascensions

fins a l’Everest, passant per la mort de

companys i amics que van quedant-se en

projectes en els quals, «de vegades,
la línia del possible i
l’impossible només es pot
travessar amb la ment»,

són petites històries de risc i aventura, però
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per una altra editorial.

Lliris Picó sap que el record és un dels

elements més poderosos amb què els

éssers humans podem construir el passat, i

així ho ha volgut manifestar a Les ales de la

memòria. L’obra, contada en primera

persona, s’inicia amb una faula del

naixement: a la protagonista la trobaren

–sota un bolet. A partir d’aquest primer

record, qui sap si inventat– i sempre amb

una gran capacitat de fabulació-, Lliris Picó

trama la història d’una xica a qui veiem

créixer, enamorar-se, desencisar-se de la

vida i il·lusionar-se, al llarg de les quasi 150

pàgines del llibre.

L’autora aprofita la història de la

protagonista per reflexionar sobre

sensacions tan humanes i tan properes als

lectors i les lectores com la soledat, la

llunyania, el desarrelament, l’odi o la

tendresa. Per una altra banda, trobem

l’adolescència de la protagonista, el

descobriment del sexe i els desenganys; el

relat esdevé molt més reflexiu i meditatiu

sobre la pròpia existència.

Les ales de la memòria és, en definitiva, un

passeig per sensacions i percepcions tan

conegudes com l’olor de farina, de terra

humida o de la flor del llimoner, que

captivaran tota persona que s’anime a volar

per ella.

lllliirriiss ppiiccóó
lleess  aalleess  ddee  llaa  mmeemmòòrriiaa,,
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FE D’ERRADES
A la secció Al peu de la lletra del número 45 de

la revista de Ca la Dona es va publicar per error

el nom de Dèlia Amorós, col·laboradora habitual

de la nostra capçalera, com a autora de la

ressenya del llibre Leer Lolita en Teherán, la qual

va ser escrita, en realitat, per Neus Alberich.

Demanem disculpes a l’autora i a totes vosaltres

per aquesta errada.

CONCURS PER AL CARTELL I LA IMATGE
GRÀFICA DEL 28 DE JUNY. Us fem arribar

les bases del concurs per al cartell i la

imatge gràfica del 28 de juny de 2005.

Enguany, els actes de la Comissió Unitària 28

de Juny se centraran en la realitat de les

lesbianes.

Objectius: seleccionar la imatge que haurà

d'identificar gràficament totes les activitats

per commemorar els actes del 28 de Juny del

2005. Requisits: la imatge haurà de centrar-

se en el tema d'enguany: les lesbianes. La

tècnica o l'estil gràfic és lliure. La

presentació de les propostes es farà en

suport paper amb base rígida i en color.

Participants: el concurs és obert a totes les

persones que hi estiguin interessades.

Terminis: la data màxima per presentar les

propostes és el 31 de març de 2005. Lloc: Ca

la Dona, Casp, 38, pral. 08010 Barcelona.

Selecció: la selecció de l'obra guanyadora

la farà la Comissió Unitària 28 de Juny.

Premis: la persona que guanyi el concurs

rebrà 150¤.

La presentació al concurs comporta

l'acceptació d'aquestes bases i la renúncia a

qualsevol reclamació.

Grup de Lesbianes Feministes

www.lesbifem.org

Casp, 38, principal - 08010 Barcelona
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| miscel-lànies

Convocar un premi literari i no publicar

l’obra guanyadora s’ha convertit en el

modus operandi de la gran majoria de

certàmens que es convoquen a casa nostra

i arreu. A Lliris Picó (Ibi, l’Alacantí, 1972),

aquesta deixadesa institucional no li ha

anat del tot malament, perquè, cinc anys

després de guanyar un premi amb Les ales

de la memòria, ha pogut rescriure i madurar

la novel·la, que ara surt a la llum emparada






