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«Les pors» és el títol i el centre d’interès de la Mostra d’Art de Ca la Dona

FEMART 2005. Ens ha semblat important que la mostra, que ja fa onze anys

que funciona, pugui anar recollint totes les inquietuds, les incerteses i,

evidentment, les aportacions de les artistes i les dones que hi han anat

participant.

La Mostra ha anat creixent de manera imperceptible però constant

i ens trobem davant d’un projecte que ja és un gran projecte

consolidat i enèrgic. Ja fa uns anys que FEMART és un centre de

referència per a artistes i per al moviment feminista. És un espai

creador de pensament i generador de noves idees, i, alhora, és

participatiu i obert.

Aquest és l’esperit que la Mostra ha volgut tenir des dels inicis i el que

vol seguir treballant i consolidant. Per això calen els esforços de totes les

que hi hem anat participant, però també els de totes les sòcies i les noves

participants que us animeu a seguir-la i a desenvolupar-la. Des d’aquí volem

agrair tots aquests esforços i aquestes aportacions, però també volem

animar-vos, de nou, a participar en aquesta nova edició, que es portarà a

terme als espais de Ca la Dona, la Galeria MX i el Centre de Cultura de

Dones Francesca Bonnemaison.

El gran nombre d’obres seleccionades (fet que no obsta la qualitat de les

que no han pogut ser seleccionades, pel gran nombre d’obres i per la seva

qualitat artística), d’una no gens menyspreable varietat de disciplines,

podran ser visualitzades, escoltades, observades..., en aquests espais. Les

diferents activitats previstes són variades, i els seus continguts i les seves

formes, múltiples. Totes són obertes a la participació de totes.

Aquesta és la Mostra FEMART 2005. Ara us toca a vosaltres fer-la vostra!
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Des de finals

del segle XVIII i

durant una

part important

del XIX, els

folkloristes van

buscar en les

tradicions populars

l’«ànima del poble»,

l’essència incontaminada que

els feia ser el que eren. No van

trobar cap ànima perduda,

però van recuperar contes,

llegendes, jocs i endevinalles,

testimonis que sense la seva

intervenció s’haurien oblidat.

Eren sexistes, aquestes manifesta-

cions? Eren producte de sectors no

il·lustrats de la societat i reflectien els
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valors i les preferències d’aquests

sectors. Així, la divisió sexual del

treball i les pretensions

hegemòniques masculines es troben

ben representades en la producció

folklòrica, perquè estaven ben representades en la

societat global. A més, els recopiladors solien ser homes de classe social

més aviat elevada, que imposaven el seu filtre selectiu classista i

androcèntric. L’existència d’unes quantes folkloristes dones, com la catalana Sara

Llorens a començaments del segle XX, rescatada de l’oblit per Josefina Roma, no

canvia substancialment el panorama.

Però que el biaix androcèntric fos la regla no significa que no

quedessin esquerdes o escletxes i que aquestes no s’aprofitessin.

Els sectors populars estaven formats per dones i per homes, i

ambdós van fer sentir la seva veu, si bé amb diferent pes.

Mentre que en els refranys, les llegendes i les històries

religioses, així com en les festes de carnaval, se sentia

predominantment la veu masculina, en els contes

meravellosos, els jocs infantils, les cançons de bressol i
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test imonis

de rebel·lia i propostes

de models alternatius.

Per començar, els contes brindaven una

tribuna a les dones. La tradició anglesa

parla de Mother Goose, i la francesa, de

Ma Mère l’Oie, per assenyalar qui relata

els contes; en la tradició castellana ja

trobem, des del 1508, Refranes que dizen

las viejas tras el fuego. Perrault parlava el

1697 de Cuentos de viejas. Aquesta

assignació era un reconeixement

d’autoria i una desvalorització. Com

succeeix en l’actualitat amb les novel·les

televisives, uns relats produïts per dones i

dirigits a aquestes, no eren considerats

una matèria seriosa. Però això els lliurava

també del control. Noies desobedients

que s’escapen de casa per anar a un ball

i les construccions
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algunes festes, com la de santa Àgueda, hi havia un clar predomini dels discursos

femenins.

Sobre aquest material, la manipulació erudita hi va passar la llima i va

polir-lo per adequar-lo als gustos i a l’ètica de la nova societat que

sorgia de la Revolució Industrial. Una nova escala de valors s’estava

imposant. L’exaltació de la maternitat i l’àmbit domèstic com a

destinacions «naturals» es van consolidar al segle XIX. Al segle

XX, la cultura escrita va arribar als últims racons i va escombrar

els vestigis de les antigues tradicions, però va ser reemplaçada al

seu torn per les noves tècniques de comunicació.

Què en va quedar, de les velles elaboracions populars? Quin eco

podem recollir de la veu de les dones que treballaven els missatges

d’antany? Un grapat de contes i cançons passats pel doble sedàs dels folkloristes

(alguns misògins, com els germans Grimm) i la factoria Walt Disney. No obstant això,

mereixen ser analitzats, perquè són uns dels pocs testimonis directes que ens queden

de com pensaven i en què creien les nostres avantpassades. I, malgrat el recel amb què

les feministes ens hem aproximat a aquest material, una mica influïdes per la idea que

«tot temps passat va ser pitjor», la veritat és que en aquest temps podem trobar

> > >

de gènere en el

folklore
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i que, lluny de ser

castigades, són

premiades per això

(La ventafocs, les

princeses ballarines), dones

sàvies que dispensen la vida i la

mort (bruixes, fades, fetilleres), dones

encantadores que es fan còmplices

dels desitjos de les protagonistes,

esposes d’ogres que desobeeixen

els seus marits, noies que

abandonen la llar nadiua per

viure aventures lluny de casa

seva, són totes habitants dels

contes infantils, en els quals també

es troben progenitors que es desfan

de la prole, pares incestuosos i seductors

que acaben sent maltractadors o

assassins (el llop, Barbablava). En aquest

univers complex tampoc no falten les

dones dolentes. Allò que caracteritza el

gènere és que gairebé totes (bones i

dolentes) són fortes i desenvolupen

projectes propis. Aquests projectes, no

obstant això, s’ubiquen en un univers

molt diferent de l’actual. Les seves

reivindicacions no són les nostres, però

és encoratjador pensar que es van

plantejar en èpoques en què, segons la

historiografia oficial, elles no tenien cap

espai d’autonomia.

Angela Carter assenyala que la

recuperació actual dels vells textos es

correspon amb un dels objectius dels folkloristes: rescatar

un àmbit del passat per legitimar el reclam del dret a un

àmbit en el futur, amb la diferència que ells l’aplicaven a

les nacions i nosaltres l’apliquem al gènere. Aquesta

reclamació no és tan senzilla com pot semblar.

Constantment, les nostres empremtes han sigut esborrades

i les nostres reivindicacions, neutralitzades. En les recopilacions

de refranys solen desaparèixer els que mostren el punt de vista

femení, com constaten Conca i Guia de l’antiga dita «allò que la dona vol, Déu ho vol»,

que figurava a les recopilacions des del 1511 fins al 1627 i que després va desaparèixer.

Altres refranys que en els seus orígens eren femenins, com «més val estar sola que mal

acompanyada», més tard es van masculinitzar. També van anar desapareixent cap a

mitjan segle XX les festes tradicionals femenines, com la de la patrona de les dones,

santa Àgueda, que se celebrava en molts pobles agafant les dones les regnes durant un

dia i que va ser reemplaçada per la festa dels quintos, en homenatge als nois que eren

cridats al servei, el mateix dia cinc de febrer.

Així doncs, el que no es reivindica es perd, i seria bo que, a més dels dies

commemoratius i de lluita (dia de les dones, dia contra la violència de gènere),

reivindiquéssim també la festa i rescatéssim les nostres tradicions folklòriques. Marlen

Haushofer diu en una de les seves novel·les (La porta secreta) que les dones no sabem

gaudir de la vida, que tenim una càrrega d’obligacions tan gran que no ens queda temps

per al gaudi i l’alegria. No comparteixo aquesta opinió. A tot arreu, i fins i tot en les

situacions més dures, les dones riem i fem broma. Però no estaria de més que

incloguéssim en la nostra agenda política el dret a l’oci i a la festa. Per a això, podem

recuperar elements del folklore. A més, podem simplement gaudir amb les seves di-

verses concrecions, eludint la nostàlgia, però reivindicant la continuïtat, com Angela

Carter afirmava respecte a aquesta qüestió: «Aquell passat va ser dur, cruel i

especialment advers per a les dones, encara que utilitzéssim estratagemes molt

desesperats per aconseguir una petita part del que ens proposàvem. (Podem

recuperar-ho) com una salutació de comiat, com un recordatori de com de sàvies,

lúcides, intel·ligents, a vegades líriques, excèntriques, a vegades completament

boges, van ser les nostres besàvies i les seves besàvies; i com a recordatori també de

l’aportació a la literatura de la vella contista i de les seves descendents».

< < | |
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Quan reflexionem sobre el canvi,

sempre pensem en allò més gran que

coincideix amb el nostre esquema

mental, en allò més important: la política

i l’economia. Però darrere d’aquests

sistemes socials hi ha la cultura, i dins

d’aquesta, la cultura popular, amb la qual

convivim, creem, recreem i transformem.

I si és veritat que una imatge val més que

mil paraules, no és menys veritat tot el

poder que aquestes tenen.

Aterrant en la utilització del llenguatge i

la seva força, com l’antropòleg Lévi-

Strauss ens recorda i molts lingüistes

insisteixen, tenim amb compte que el

llenguatge reflecteix la societat, alhora

que la modela (Burke, 1996), i és un

instrument d’objectivació i legitimació

de la realitat (Ricci i Zani, 1990). Convé

que ens detinguem en la utilització i la

funció quotidianes del llenguatge i, sense

anar més lluny, revisem el nostre

refranyer popular. Cal no oblidar que els

advertiments i els consells que ens dóna

potser s’originen en una altra època,

però, malgrat tot, es tracta de costums dels quals nosaltres som hereves i, encara més,

alguns dels quals potser encara resten vigents, no com a supervivències ancestrals o

inèrcies culturals, com ens va fer veure ja fa temps Malinowski, sinó vives en la nostra

actualitat; sense anar més lluny, la violència contra les dones, ara i aquí mateix.

Qui no ha sentit algun cop en la seva vida: «la dona honrada, a casa amb la cama

trencada», «la dona és Eva o és Maria», «al carrer senyora, a la finestra dama i al llit

bagassa», «amb dones malament, sense dones malament», «alzina i dona, de cent una de

bona», «dona i lluna cada punt muda», «tres coses fan perdre l’home: el joc, el vi i les

dones», «allò que dona vol, Déu hi ajuda», «les dones són el diable», «la dona és la meitat

de l’home», «a la dona i a l’ase cada dia una surra», «el món no anirà bé fins que totes les

dones es morin».

Encara que també n’hi ha d’altres: «la dona fa la casa», «dones, dolces metzines», «dona

i vinya donen a l’home alegria». I, per descomptat, els homes tenen els seus

assenyalaments socials i no es lliuren de la violència verbal del refranyer quan no són

tan homes com caldria segons el model tradicional. Però aquests missatges són molts

menys: «home covard no troba dona bonica».

Ja ens ho va fer notar Joan Amades fa un grapat d’anys: «L’abundan-tíssim refranyer

referent a la dona és posseïdor d’una agudesa i d’una agror verita-blement sorprenents.

En termes generals hom pot dir que el refrany només respecta la dona sota dos aspectes:

la mare i la mestressa de la llar. Els documents que la consideren sota aquests aspectes

són d’una selecta ponderació que contrasta notablement amb la resta» (Amades,

1936:7-8).

ppaarraauulleess
ppaarrlleessssiinn  oo  lleess  ttrraadduuííssssiimm  eenn  iimmaattggeess

ssii  lleess

universidad autonoma metropolitana.
unidad xochimilco, mexico, d. f.
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Tot això té a veure amb una tradició antiquíssima en la cultura en general que es

relaciona amb els valors camperols i pairals de la cultura catalana. En aquesta tradició,

la dona mestressa de casa, mare i esposa dependents de l’home i de la família, és l’ideal

o model de dona, que es combina amb una imatge d’home proveïdor, entre paternalista

i autoritari. Bé, això passa més enllà de Catalunya, per descomptat.

És per això important tenir present que els proverbis són part de l’imaginari col·lectiu

de les representacions culturals simbòliques, i fins i tot mítiques, de la societat, i –s’hi

poden llegir i interpretar un grapat de coses, entre d’altres la configuració, la reproducció

i la subversió –quan s’escau– dels rols i els estereotips d’homes i dones, de les relacions

entre ells –intergenèriques i intragenèriques– i de les visions envers l’altre sexe o envers

el propi. Per descomptat, en tot això conflueixen no sols els discursos ideològics, sinó

també els condicionants socioeconòmics i polítics, les configuracions culturals i les

estructures biològiques i psicològiques. L’estudi de la font oral, i en concret el dels

proverbis, allibera la paraula i el seu significat social, un significat que desvetlla un

habitus –matriu de percepcions, apreciacions i accions (Bourdieu i Passeron, 1977)– que

es repeteix al llarg de tot el refranyer, com a producte, fins a cert punt, de la

interiorització d’un arbitrari cultural concret que, en part, en perpetua les pràctiques.

I, en el cas del refranyer popular català, hi ha una forta tendència a un discurs

hegemònic i a uns missatges conservadors, amb l’ambivalència pròpia de la parla

popular. La descripció que impera és la d’una dona imprevisible, incontrolable,

indisciplinada, governada per l’afectivitat i els sentits. Necessita l’autoritat de l’home, ja

que és incapaç d’assolir per ella mateixa la maduresa psicològica. Se la dibuixa com a

natural, maliciosa, traïdora; cal desconfiar-ne sempre, és diable i animal, i com a tal

necessita molt sovint «un cop de verga». En resum, les dones són identificades amb el

mal, la qual cosa legitima i justifica la discriminació que s’exerceix sobre elles, des del

maltractament simbòlic i verbal del refranyer, o altres narratives socials, fins al

maltractament físic i l’amenaça o el desig, fins i tot, de la seva mort: «Dona bona, la que

la terra la cobreix.»

A més a més, les dones són objecte de burla i menyspreu quan no tenen parella o són

infèrtils –velles, vídues, solteres–, és a dir, quan són lliures i cal controlar-les, cosa que,

entre altres mètodes, es fa assenyalant-

les amb el refranyer i violentant-les amb

les seves paraules. També hi ha unes

altres dones que són objecte d’atacs, en

aquest cas per altres raons: les

prostitutes. Però les dones il·lustrades

tampoc no es lliuren de ser mal vistes pel

refranyer, ja que si per una banda es

considera que les dones són ximples i

gens ni mica intel·ligents, per l’altra

s’adverteix que «si saps llatí, no tindràs

marit». I és que «la dona per filar, i no per

estudiar», «vent de mar que gela, mestral

que desgela i dona que parli llatí, no fan

bona fi», «sol matiner, capellà xerraire i

dona que parli llatí, mai no han fet bona

fi», «dona que parla llatí, no la vull jo per

a mi».

També queda clar que totes les dones

tenen un comportament lingüístic

excessiu i sense sentit, i fins i tot perillós.
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El seu pensament és incoherent,

inestable i buit; i les seves conductes

davant la vida són falses, traïdores i,

en una paraula, perilloses. Són tan

dolentes –pitjors que els animals i els

diables– que ni maques ni lletges sembla

que siguin bones. Aquest és el criteri

emprat a les veus de les dites populars.

Per controlar-les, les dones han de

ser violentades, menyspreades, desvalo-

ritzades i posades al seu lloc; fins i tot el

càstig i els cops són un consell comú a les

dites populars. L’extrem és comparar-les

amb les bèsties i els diables, i afirmar

que només mortes són bones, com

hem vist.

Però Amades va molt més enllà i també

es pregunta: «No hi ha dubte que els

documents de sentit invictiu són

d’origen masculí. Aquest fet ens

planteja unes qüestions: ¿Per què la

dona, en justíssima defensa, no ha creat altres refranys que la vindiquin?»

(Amades 1936:8).

Volem finalitzar amb una visió més positiva de l’assumpte: per què i per a què tota

aquesta desvalorització i el maltractament simbòlic i verbal contra les dones? Si se les

ha de criticar tant i amb tanta cruesa, és precisament perquè no són tan submises i

abnegades com el model social proposa –o com alguns homes voldrien– i són més

actives socialment, més independents i posseïdores de més poder de decisió que el que

dicta el mateix model imperant. En cas contrari, tindria sentit tant esforç per criticar-les

pel que sembla que són i apuntar reiteradament el model ideal del que haurien de ser?

(Fernández Poncela, 2004).

I és que, ara per ara, encara ens falta dessacralitzar rols i estereotips, criticar-los,

desmitificar-los, despullar-los, però, i també, cercar més enllà del significat literal dels

missatges, anar al seu origen i la seva funció, en el sentit de no reproduir una posició i

un discurs victimistes. Perquè el canvi sí que és possible, malgrat el que deia Einstein:

«És més fàcil desintegrar un àtom, que no pas un prejudici», però també Heracli

apuntava allò que no ens podem banyar mai a la mateixa aigua del riu.

Inicialment dèiem que «una imatge val més que mil paraules», però, no obstant això,

reconeixem el poder que té el llenguatge en la nostra societat i en la nostra vida. Potser

no ho pot dir tot, però allò que s’anomena, de vegades sona com a gairebé lapidari; com

a mínim és didacticomoral (Conca i Guia, 1996), segur. Hem de creure que som àtoms

i aigua de riu, hem de partir de la premissa de la no-permanència, malgrat que sí que és

veritat allò que si les paraules parlessin..., o, pitjor encara, si posessin alguns refranys en

imatges, l’impacte podria ser com el del xoc de les imatges del passat tsunami.
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És difícil negar l’evidència que, amb el pas del temps, certes formes de representació

cultural popular han anat perdent vigència, com és el cas de la narrativa tradicional i

fins i tot dels refranys. Tanmateix, aquestes manifestacions –entre les quals es troben

també la música i la cançó populars– continuen sent un vehicle de la memòria

col·lectiva, un factor –com diu Fernández Poncela– «de coneixement i identitat, a la

vegada que una arma de manipulació ideològica i de dominació, ja que a través d’elles

s’han imposat diversos mites». Poques vegades m’ha semblat més clara l’afirmació

anterior que en fer una volta, rodejada de mariachis, per la plaça Garibaldi de Ciutat de

Mèxic i escoltar atentament, com a oient aliena a aquesta forma musical, les lletres de

les ranxeres, tan interioritzades per bona part de la població mexicana que es fan difícils

l’anàlisi i la reflexió sobre els estereotips i rols de gènere que contenen. D’aquesta

manera, cançons tan conegudes com El rey o Ella poden ser percebudes com a

productes culturals que creen, recreen, mantenen i legitimen el model cultural

hegemònic de l’època en què van ser compostes, que perpetuen i han transmès fins als

nostres dies. Com diu Monsiváis al capítol que dedica a José Alfredo Jiménez (sens

dubte el compositor d’aquest gènere musical més famós) en el seu llibre Amor perdido,

«en la cançó ranxera, l’estereotip del mexicà (via indústria cultural) es ratifica».

Així doncs, en les línies següents analitzaré breument les lletres d’algunes de les

composicions de música ranxera més conegudes, i que em semblen representatives
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d’aquest gènere musical, a través de les visions que els seus autors (i, per extensió, els

seus intèrprets i segurament bona part dels seus oients) tenen sobre els mexicans i les

mexicanes. Es tracta de cançons que comparteixen una sèrie de temes i motius al

voltant del fet de «ser home» i el fet de «ser dona», així com de la relació entre ambdós

sexes, sobre els quals s’han construït centenars de variants, però que acaben finalitzant

en un mateix sentiment: l’abandonament i la soledat de l’home quan la dona ja no és

al seu costat. Així doncs, l’home com a víctima d’un amor boig i irracional; home que

pateix profundament per la pèrdua de la seva estimada; mascle ressentit per la

traïció d’una dona; home que es venja d’aquella que no va saber correspondre-li o

l’home que es refugia en la música, l’alcohol o Déu per oblidar el dolor d’un

abandonament, són figures que es troben una i altra vegades en les lletres de les

ranxeres. Mentrestant, la dona es converteix en l’objecte de les passions més

diverses, de l’amor a l’odi, del menyspreu a la reverència, i s’erigeix en un dels motius

indispensables de la música mexicana més popular.

Entre la llarga llista d’imatges, arquetips i tòpics que contenen les ranxeres, la de la dona

que, amb la seva bellesa o les seves males arts, fa perdre el cap a l’home que, sense

poder-ho evitar, queda atrapat entre els seus tentacles, apareix en composicions de José

Alfredo Jiménez com Paloma negra («Aunque te amo con locura ya no vuelvas / paloma

negra, tú eres la causa de mi sufrir») i Tú y las nubes:

Tú y las nubes 

me traen muy loco,

Tú y las nubes 

me van a matar.

Yo p’arriba volteo 

muy poco,

Tú p’abajo no 

sabes mirar.

La impotència de l’home que no

aconsegueix controlar els seus

sentiments amorosos és expressada

també per Miguel Aceves Mejía a

Adorado tormento:

eesstteerreeoottiippss  ddee  ggèènneerree  aa  llaa
rraannxxeerraa
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El cielo 

está de testigo

de lo mucho 

que te quiero

y las redes de tu amor

ya me tienen 

prisionero.

A les ranxeres és molt freqüent que

l’home es lamenti d’una absència. Amb

més o menys resignació, amb dolor i

llàgrimes, amb recança o fins i tot amb

odi per allò que considera una traïció, el

mascle pregunta, interroga, exigeix una

explicació a la dona sobre el perquè de

l’abandonament i l’acusa de crueltat. Per

contra, la situació inversa (és a dir, una

dona abandonada per un home) gairebé

no apareix en aquest tipus de

composicions, cosa que contradiu una

realitat en la qual existeix una gran

quantitat de mares solteres i en la qual el

20 % de les famílies estan formades per

mare i fills/es. Una possible explicació

d’aquest fet té a veure segurament amb

l’escassa existéncia de compositores de

música ranxera (encara que podem

esmentar noms com els de Graciela

Olmos, Alicia Colmenares, María de la Luz

Calderón, Elvira Carrillo o Lola Márquez, aquestes són més desconegudes pel gran públic

que els seus homòlegs masculins), de manera que és lògic que, si les dones no

componien tant o amb tant d’èxit com els homes, no hagi quedat constància dels seus

punts de vista, idees, opinions i, és clar, abandonaments. Una altra explicació d’aquest

fenomen ens la dóna Tomasini Bassols, segons el qual «si una classe d’éssers humans

viu en un estat de submissió social davant d’una altra, els seus membres, en situacions

de conflicte sentimental, faran allò que puguin per evitar exabruptes, ja que si no

corren el risc d’afegir a la pena patida la injúria impune», situació que podria aplicar-se

al cas de les dones, el dolor de les quals seria per això més silenciós que el dels homes.

En qualsevol cas, crec que es tracta d’un exemple més de la situació d’invisibilitat que

el sexe femení viu en diferents aspectes de la vida: així com el treball de les dones «no

existeix», tampoc no són dignes de comentari els seus sentiments i les seves tristeses.

D’aquesta manera, la imatge femenina es construeix, un cop més, a través d’allò que els

homes diuen d’ella: la malvada, la cruel, la traïdora..., característiques que justifiquen el

càstig.

Davant del sentiment d’abandonament, els homes reaccionen de diferents maneres: les

llàgrimes, habitualment prohibides, en són una, encara que per justificar aquesta

transgressió el plor s’associa amb l’alcohol, com fa J. A. Jiménez a Ella:

Me cansé de rogarle,

con el llanto en los ojos,

alcé mi copa

y brindé por ella.

D’altres vegades, l’home es refugia en la música o en Déu («A Dios le dije muchas veces

yo mi queja / lo que me duelen tus infamias y tu amor / Y vi el milagro, ya tu amor reír

me deja / Si tengo fuerzas pa’olvidarte sólo Dios», de Sólo Dios, de Chucho Monge),

mentre que en casos extrems el dolor és tan fort que l’única solució vàlida per deixar

de patir és la mort, com a Paloma negra:

3



ME CANSÉ DE
ROGARLE

CON EL LLANTO
EN LOS OJOS

ALCÉ
MI COPA

Y BRINDÉ
POR ELLA

1. Anna M. Fernández Poncela, «Líneas

de pensamiento de La esposa infiel y otros

romances», a Javier Durán et al. (coord.),

Pensamiento y crítica: Los discursos de la

cultura hoy, Mèxic, 2000.

2. Carlos Monsiváis, Amor perdido,

Mèxic, Lecturas Mexicanas, 1986.

3. Alejandro Tomasini Bassols,

«Sociedad, lenguaje y prensa: reflexiones

en torno a la mujer», a Patricia Galeana

(comp.), La condición de la mujer

mexicana, tom I, Memoria del II Seminario

Nacional de la Federación Mexicana de

Universitarias, Mèxic, UNAM, 1992.

Hay momentos

en que quisiera mejor rajarme

pa’arrancarme ya los clavos de mi penar,

pero mis ojos se mueren

sin mirar tus ojos

y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar.

En la majoria d’aquests exemples, allò que es percep és la incapacitat masculina per

superar satisfactòriament un fracàs amorós, del qual es culpa la dona. Així mateix,

l’amant que no entén que la seva estimada vulgui continuar al seu costat és també una

figura freqüent: per l’home, l’amor que li va donar a ella mentre van estar junts és tan

sublim que és habitual que, després de l’abandonament, ell li asseguri  que mai més

tornarà a trobar un amor com el seu, per la qual cosa algun dia la dona, penedida del

seu error, voldrà tornar als seus braços, moment en què l’home, orgullós, la refusarà.

Evidentment, tot això està molt lligat al sentiment de possessió segons el qual la dona

pertany a l’home, de manera que aquest no pot entendre que ella hagi marxat del seu

costat i, encara menys, que l’hagi abandonat per un altre home, ja que això posa en

dubte la seva virilitat. En aquest sentit, les referències al nou amor de la dona són

habituals a les ranxeres: «Qué labios te cierran los ojos / los ojos que a besos cerré...»

(de Las rejas no matan, de Tomás Méndez Sosa).

Com hem pogut veure al llarg d’aquestes línies, el llenguatge i les manifestacions,

les construccions i els missatges que es deriven de les ranxeres perpetuen en

l’imaginari col·lectiu visions tradicionals de les dones i els homes i de la relació que

entre ells ha d’establir-se, per la qual cosa és imprescindible desemmascarar el

discurs sexista que refranys, contes i cançons encara contenen.
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«Les dones són, com hem vist,

xerraires, indiscretes, mentide-

res, mudables, incoherents,

inestables, amb un comporta-

ment fals i fins i tot traïdor,

a més de molt dolentes i

perilloses; més ximples que un

animal i més dolentes que el

diable en persona. D'altra ban-

da, es mostra com haurien de

ser: callades i discretes,casola-

nes, treballadores, obedients.»

d
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prologuista ja era una garantia que era

davant d’una obra d'interès.

Feta aquesta confessió, faré una breu

introducció a la figura de l'autora. Anna

M. Fernández Poncela va néixer a

Barcelona i actualment desenvolupa la

seva carrera professional com a

antropòloga a Ciutat de Mèxic, a la

pàgina 77  > >

Vaig tenir l'oportunitat d'acostar-me a

l'obra d'Anna Maria Fernández Poncela

per uns dels camins que ens ofereix la

literatura: la recomanació d’un bon

company, que em va demanar que fes la

presentació del llibre Sexe i refranyer. És

cert, ho confesso, que fins aleshores no

coneixia l’autora, però el fet que Dolores

Juliano participés en l’obra com a

sseexxee ii rreeffrraannyyeerr,,
aannnnaa mmaarriiaa ffeerrnnáánnddeezz ppoonncceellaa

primera edició.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..| anna maría fernández poncela |

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

..
 .

.
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..
 .

.
..

..
..

..
..

..
..
 .

. 
..

.. iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

barcelon
a:cim

 edicio
n

s s.l.,2004.90 pàgin
es.

..
 .

.
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..
 .

.
..

..
..

..
..

..
..
 .

. 
..

..



15 | :: :: :: :.

> > > 

iii
iii

iii
iii

iii

| ressenya | anna simó i castelló

Universitat Autònoma Metropolitana. Ha

realitzat nombrosos estudis i té diverses

publicacions, moltes de les quals estan

dedicades a la construcció social del

gènere en diversos àmbits. N’hi ha una

–permeteu-me l’apunt– que m’ha cridat

especialment l’atenció, però que

malauradament no està editada aquí:

Pero vas a estar muy triste y así te vas a

quedar, en la qual s’analitzen les

construccions de gènere en la cançó

tradicional mexicana.

El llibre que vull compartir amb vosaltres

és Sexe i refranyer. Proverbis catalans:

discurs i missatges sobre homes i dones.

Es tracta d’un viatge per les relacions

intergenèriques i intragenèriques a través

dels refranys, entesos com «potents

transmissors de missatges morals,

explicatius i educatius, que constitueixen

un element bàsic de cohesió social i

reconeixement de la identitat grupal, així

com de desenvolupament psíquic i

personal», com assenyala l’autora.

L'obra té com a objectiu acostar-se al

refranyer des de la perspectiva del gènere

per constatar que els refranys i els

proverbis són part del discurs de la visió

dominant. Tot i que, evidentment, es

marca una diferència entre el discurs

construït mitjançant els refranys i la vida

quotidiana real, és manifestament clar

que ambdós universos es retroalimenten.

En primer lloc, vull destacar la feina de

tria i classificació: l'autora classifica els

refranys entre els que transmeten

models d'imatges femenines, els dels

papers femenins, els dels rols i

estereotips masculins i els dels

matrimonis i les parelles. Però el que

realment té entitat és l'anàlisi i la

interpretació d'allò que es transmetia

amb força com a matriu cultural comuna

d'ensenyaments, consells i normes d'un

col·lectiu hegemònic de manera acrítica i

d'esma; l'autora interpreta una de les

manifestacions de la cultura popular per

deconstruir el discurs hegemònic que

defineix i fixa estereotips culturals i rols

socials d’homes i dones.

Així, en l’anàlisi dels refranys d’homes i

de dones es fan paleses una situació, o bé

de minoria d'edat permanent, o bé de

dolenteria pràcticament incrustada als

gens de les dones, i l’especial duresa amb

què és tractada la figura de la dona, fins

al punt que es justifiquen actuacions de

càstig i maltractament,* i aquesta duresa

rau, evidentment, en qui està en

possessió de la paraula amb una voluntat

didacticomoral i de subjugació. En

realitat, però, d’aquest discurs s’escola,

també en paraules de l’autora, que «en el

fons els homes reconeixen el poder i

l’activitat social de la població femenina.

Els homes tenen por de les dones; per

això als refranys hi ha tanta negativitat

sobre elles, i reconeixen que, si bé en el

discurs i l’aparença ells manen, aquesta

no sempre és la realitat que els ha tocat

viure».

L’anàlisi paremiològica que es fa en l’obra

posa de manifest, doncs, que per

anomenar el món cal posar-se en

primera persona i que, encara que

minoritàriament, les veus de les dones

també són presents al refranyer català,

de vegades per reproduir el discurs

hegemònic, d'altres per subvertir-se a

aquest discurs.

Els refranys mantenen la separació entre

cultura i natura, entre paraula i cos; i

entenen la paraula com a obra del pare, i

el cos, com a obra de la mare. És, doncs,

un ordre inherent, el dels refranys, a

l’ordre patriarcal que catapulta la dona

en un desordre simbòlic permanent.

Per il·lustrar aquestes paraules,

permeteu-me que utilitzi les paraules

d’una dona del país que ha acollit Anna

M. Fernández: Sor Juana Inés de la Cruz.

Una dona que al segle XVII va escriure el

següent:

* «la dona és un mal necessari», «la dona és bèstia que
li agrada el càstig«, »senyor, deu-me una senyora, un
cotxe per a passejar-la i un bastó per apallissar-la»,
«dona morta, gata perduda i olla trencada, no dolen
ni una vegada» o «la dona només és bona després de
morta».
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FEMART 2005. La mostra

ha arribat un any més.

Aquesta iniciativa va sortir de la

constatació del fet que el món de

l’art té un component fortament

sexista, ja que oblida l’existència

de moltes dones artistes i genera

discursos que perpetuen la

situació d’alteritat de les dones

ens els àmbits social i cultural.

El FEMART 2005 arrela en la

manera de fer i pensar del

moviment feminista, com per

exemple en la importància que es

dóna als espais de trobada i

relació. Aquests espais ens ajuden

a compartir i rescatar l’alteritat de

la nostra visió, de les nostres

vivències i experiències de vida, a

entendre el món i a cercar les

alternatives que ens puguin ser

vàlides, tot respectant la nostra

diversitat.

Des de la proposta de les pors,

enguany presentem les obres de

més d’una quarantena d’artistes

de dins i fora de Catalunya; obres

que, des de la pintura, la

fotografia, l’escultura, el vídeo i la

instal·lació, ens mostren diverses

agenda
Hombres necios que acusáis

a la mujer sin razón

sin ver que sois la ocasión

de lo mismo que culpáis:

si con ansia sin igual

solicitáis su desdén,

¿por qué queréis que obren bien

si las incitáis al mal? 

Combatís su resistencia

y luego, con gravedad,

decís que fue liviandad 

lo que hizo la diligencia.

Opinión, ninguna gana:

pues la que más se recata,

si no os admite, es ingrata,

y si os admite, es liviana.

Pues, ¿para qué os espantáis

de la culpa que tenéis?

Queredlas cual las hacéis

o hacedlas cual las buscáis.

Bien  con muchas armas fundo

que lidia vuestra arrogancia,

pues en promesa e instancia

juntáis diablo, carne y mundo.

Els refranys no deixen de ser la cotilla

desitjada per mantenir les dones

silenciades i vinculades a la natura i la

privacitat, en contra de les subversions

particulars i col·lectives que al llarg de la

història les dones hem protagonitzat de

manera explícita i implícita, i també són

un reflex d’allò desitjable, però que

s’estimba amb la resistència de les

persones, que són i es consideren

subjectes, a ser tractades com a objectes.

Acabaré com he començat, fent honor a

l’espai on ens situa el refranyer. Acabaré

explicant la meva pròpia experiència

impressionista: és un llibre excel·lent,

divertit dintre de la duresa de la

constatació de com el llenguatge

reprodueix imaginaris culturals i

violències contra les dones, i que us

recomano que llegiu.

Evidentment, aquestes opinions no

poden assolir els cims de la suposada

objectivitat de l’art universal. Però l’art

d’anomenar el món no coincideix

precisament amb l’art de dir la pròpia

vida? 



visions de les pors: de les més

íntimes a les més compartides, de

les més personals a les més

socials.

El nostre repte és continuar

donant vida a aquest marc de

participació, d’intercanvi

d’experiències i coneixements, de

creació i de reflexió. Volem acabar

confluint amb altres nuclis de

treball de dones artistes, crítiques

i historiadores de l’art, per tal de

poder incidir en els discursos

hegemònics en el món de l’art. Un

món que abasta tant les

institucions culturals com els

circuits d’art jove, els centres

d’educació d’art o l’acadèmia.

La Mostra es podrà veure fins al

27 de maig al Centre de Cultura

de Dones i a Ca la Dona, i a la

Galeria MX fins al 14 de maig.

Consulteu el programa d’activitats

a: www.caladona.org/femart.

Dia Internacional de les

Dones per la Pau i el

Desarmament.

Vigília de dones per la pau a la

plaça Sant Jaume.

19 de maig a les 7 h de la tarda.

Aquest any tenim la immensa  sort

i alegria de comunicar-vos que

celebrarem el nostre dia

acompanyades de les nostres

amigues d’arreu del món que

seran a Barcelona per participar a

les Jornades «Mediacions

femenines, una pràctica de

pau», que organitza l’Institut

Català de la Dona (ICD) i que

coordinem nosaltres i l'Escola de

la Pau els dies 20 i 21 de maig. És

a dir, totes nosaltres ens

convertirem en amfitriones de les

amigues de la Xarxa Internacional

de Dones contra la Guerra, de la

qual hem parlat tantes vegades;

aquesta xarxa on l'aportació

civilitzadora de les dones a la pau i

contra la violència se centra a

tenir cura de la vida de les

persones i del planeta i a posar-la

al centre de la nostra manera de

fer política, desvinculant-nos de

qualsevol altra fidelitat.

Seran amb nosaltres, encara que

sembli un somni: la Maha Majeed

Aziz Al Samawi, de Bagdad; la

Yvonne Simmons, d'Oregon; la

Fatma Mehdi, de la Unió de Dones

Saharauís; la Mónica Liliana

Valencia Giraldo, de la Ruta

Pacífica de Mujeres de Colombia;

la Tal Haran, d’Israel; la Busayna

Dabit, àrab palestina; la May i

l’Annie Campbell, d'Irlanda; una

amiga de la Revolutiona-ry

Association of the Women of

Afghanistan (RAWA); i dels

Balcans, la Stasa Zajovic, de

Belgrad, i la Jadranka Milicevic, de

Sarajevo.

A més, també hi participaran

dones de Guatemala, Uganda,

Sud-àfrica, l’Iran, l’Argentina...

Reserveu-vos les dades i

aconseguim totes plegades que

la plaça Sant Jaume s'inundi de

propostes i accions de pau de les

dones d'arreu del món!.

Ni guerra que ens destrueixi, ni pau

que ens oprimeixi! Dones x Dones.

Trobada feminista

Europea.

Marsella, 28 i 29 de maig.

La Marxa Mundial de les Dones és

una estructura feminista oberta

que ha estat darrere la preparació

de les reunions de dones als FSE

de Florència, París i Londres, i de

l’Assemblea de Dones de París. Us

convidem a venir a Marsella per

continuar i poder concretar el

treball fet en aquestes trobades.

Enfront de la determinació de la

Unió Europea de rebaixar les

conquestes del feminisme, creiem

que és urgent crear una resistència

feminista amb reivindicacions i

campanyes comunes. Veniu a

Marsella per parlar i escoltar, per

debatre idees i experiències, per

avançar juntes.

Dissabte 28.

Acollida: a partir de les 8 h.

Obertura: 10.30 h.

Fòrums: de les 11 h a les 15 h.

: Treball / precarietat / feina;

violències fetes a les dones; pau i

conflictes;

: Sexualitat / avortament /

contracep-ció / salut; democràcia

/ poder / igualtat / dones per una

altra Europa. Carta Mundial de

les Dones: 16 h.

Manifestació: 16.30 h.

Concert: 21 h.

Diumenge 29.

Espais: trobada de lesbianes,

espai de joves i espai de dones i

immigració. De les 9.30 h a les

13 h. Posada en comú i propostes

de continuïtat.

Per contactar, fer la inscripció… 

El grup de la Marxa de Barcelona

estem organitzant el viatge en

autobús, que sortirà el divendres

27 de maig a la tarda i tornarà el

diumenge 29 de maig. És urgent

que comenceu a fer les

inscripcions.

Animeu-vos i contacteu amb

nosaltres a:

marxa@pangea.org
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carmenmurias@telefonica.net

Telèfons: 934 214 213,

i tots els dijous a Ca la Dona de

10 h a 12 h: 934 127 161.

Ja falta menys!!!!! Fòrum

Social de la Mediterrània

(FSMED).

Del 16 al 19 de Juny de 2005 a la

Fira de Barcelona de Montjuïc.

Previ al FSMED a Barcelona, es

desenvoluparan un munt

d’activitats culturals.

Tindrà lloc el dia 3 de juny la

inauguració d’una exposició de

cartells, al CCDFB, de tota la

Mediterrània, també hi haurà

alguna sorpresa: estigueu a

l’agrait!. Al FSMED les dones hi

estem molt implicades i també, hi

som escoltades, hi hem participat

des de l’ inici pensant en l’

oportunitat que tindria per a les

dones d’aquí i d’allà trobar-nos i

compartir les nostres vivències.

Les dones tenim programat:

una conferència central :

«Experiències de resistència de

les dones»; uns seminaris sobre:

«Dones en països en conflicte

armat», «Sostenibilitat de la

vida», «Parlen dones lesbianes»,

«Violència contra les dones»,

«Educació i formació de les

dones», «Dones emigrants»,

«Dones i codis de família» etc.

També hi hauran alguns tallers i

altres expressions artístiques.

Per finalitzar, farem una

assemblea de dones per recollir

les conclusions de tot el FSMED i

preparar l’Assemblea de

Moviments Socials del Diumenge.

Durant aquesta assemblea no es

realitzarà cap acte de rellevància,

per tal de permetre a totes les

dones del FSMED ser hi presents.

El dissabte a la tarda tindrem una

manifestació, i a la nit, un gran

concert fabulós.

Programeu aquesta trobada a les

vostres agendes. La vostre

participació hi és important,

però podria ser que el que hi

trobeu sigui encara més

important…
Amèlia Tormo.

Marxa Mundial de Barcelona.

«Lesbiana? Encantada, és

un plaer».

28 de juny 2005. El Grup de

Lesbianes Feministes coordina el

procés de preparació i celebració

de la Diada Internacional per a

l’Alliberament Lèsbic, Gai i

Transsexual que organitza la

Comissió Unitària 28 de Juny.

Enguany, el lema del 28 de juny

serà: «Lesbiana? Encantada, és

un plaer», i per aquesta raó us

convidem a sortir al carrer, per

destapar-nos i fer visibles les

nostres identitats i les noves

formes de relació que emergeixen

del lesbianisme i el feminisme.

Dissabte, 21 de juny: Trobada de

Lesbianes de Catalunya. Aquesta

trobada està oberta a totes les

lesbianes que participen en grups i

associacions i a les dones a títol

individual, i ens servirà per

preparar un document que reculli

les nostres necessitats i

reivindicacions i que es presentarà

en l’acte central del 28 de juny a

Barcelona.

16 h a17.30 h. Grups de treball a

partir dels eixos següents:

1) drets i llibertats: sexualitats,

maternitats i violència;

2) lesbianes i visibilitat, migració

i educació;

3) espais d’oci i temps lliure;

cultura, associacionisme.

18 h a 20 h. Debat general i

assemblea. Organitza: Lesbianes

de la Comissió Unitària 28 de

Juny.

Lloc: Pati Llimona.

Dimarts, 28 de juny, a Reus.

19.30 h, manifestació per

l’alliberament gai, lèsbic i

transsexual.

21.30 h. Sopar i revetlla de sant

Pere. (sortiran autocars des de

Barcelona a les 18 h).

Dimecres, 29 de juny, a

Barcelona.

20 h. Programari lliure de plaer.

Taller d’activisme lèsbic i

tecnologies: noves formes de

relació. Grup de Lesbianes

Feministes. Casa Elizalde.

Dimecres, 22 de juny.

19 h, A Ca la Dona. Les lesbianes

ens trobem encantades.

Divendres, 1 de juliol.

19 h, Acte central: «Lesbiana?

Encantada, és un plaer».

Presentació de les conclusions de

la Trobada de Lesbianes de

Catalunya. Casa Elizalde. 23 h,

festa dragqueen-femmes. Les

Fatales. Balmes, 90.

Dissabte, 2 de juliol.

18.30 h, manifestació per

l’alliberament gai, lèsbic i

transsexual. Sortida des de la

plaça Universitat i lectura del

manifest a la plaça Sant Jaume.

22 h, festa del 28 de juny. Plaça

Universitat.

Podeu trobar més informació

dels actes i el manifest a la

pàgina web: www.lesbifem.org.






