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| editorial | consell de redacció

Consum responsable, comerç just

Després de les festes nadalenques, unes dates que si bé és cert que permeten la

retrobada amb les amigues, la família..., inclús per a aquelles que des de la laïcitat

total les celebrem, però que també són unes festes estressants i d’una tendresa arti-

ficial, sense ànims d’entrar a fons en un tema del qual hem parlat altres vegades, sí

que és un bon moment per a reflexionar sobre els nostres hàbits de consum.

Un consum responsable seria aquell que es fa tenint en compte la neces-

sitat del producte que es consumeix i les seves conseqüències socials,

ecològiques i econòmiques, entre d’altres aspectes. Massa vegades

se’ns aboca a adquirir objectes amb poca utilitat, innecessaris o simple-

ment sobrers i s’oblida que la manca de qualitat dels materials amb què

es fan els productes actuals impedeix el dur a terme la vella tradició del

reciclatge dels objectes per a usos diferents o la seva conservació. Sovint

es fa difícil fer competir els nostres salaris amb la responsabilitat pel que fa

al consum. Hi ha productes molt barats al mercat que no acompleixen cap de les

virtuts del consum responsable, però les nostres butxaques no poden adequar-se a

la nostra consciència. Massa vegades el fet de ser una consumidora responsable no

obsta que el producte que adquirim s’hagi elaborat amb l’explotació laboral als paï-

sos del sud, cosa que incompleix les virtuts del comerç just. Algunes vegades els pro-

ductes de comerç just els trobem a establiments on el salari del seu personal, bàsi-

cament dones, és baix i insuficient, i les condicions laborals no s’acosten ni de lluny

al que nosaltres pensem i defensem que hauria de ser (horaris, baixes, temporali-

tat,...) 

A què ens porta aquest panegíric de problemes? A treure’ns la mala consciència i a

consumir com ens marquen? Evidentment el sentit de l’editorial no és aquest, sim-

plement volem posar sobre la taula totes les contradiccions que genera el voler ser

una consumidora justa, solidària i responsable en un món on això és una heroïcitat.

Cal aprofundir en les pràctiques, les estratègies i les xarxes alternatives que ens pos-

sibilitin tenir accés "normalitzat" a una forma de consum que ens permeti ser més

coherents amb el nostre pensament, amb la vida que hem decidit viure. Els grups de

dones hi tenim molt a fer, molt a dir i, malgrat que queda molt de camí per recórrer,

cal que abordem el tema i  hi fem propostes pràctiques.
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Provar de fer la història del que ha estat la reivindicació de la coeducació al nostre país

és una responsabilitat i un acte de justícia vers totes les dones que han treballat per fer-

la realitat, i que consti que es tracta d´un procés llarg que contempla almenys trenta

anys, des de les primeres Jornades Catalanes de la Dona (1976), que va ser quan vaig

sentir parlar per primera vegada de coeducació.

En aquell moment, les feministes encara no sabíem ben bé què volia dir una escola coe-

ducativa i, sortint de les tenebres del franquisme i havent patit les escoles segregades

del nacionalcatolicisme, crèiem que si nenes i nens, noies i nois estaven a la mateixa

aula i amb un mateix currículum ja ho tindríem tot solucionat.

Però que això no era així ja ho vam començar a veure a la dècada dels vuitanta, de tal

manera que l´any 1986, després de celebrar les Jornades Feministes dels 10 anys a les

Llars Mundet, un grup de professores i mestres feministes vam constituir-nos en

Assemblea de Dones d’Ensenyament i durant uns quants anys vam trobar-nos de mane-

ra periòdica i vam treballar, autoformant-nos, sobre coeducació, i vam elaborar mate-

rials i portar a terme projectes en l’àmbit personal i en el col.lectiu.

Mentrestant també va haver-hi companyes que des de la Universitat van començar a

fer recerca sobre la discriminació que patien les nenes i les noies en les

centres escolars. Es van fer treballs i publicacions sobre com s’invisibilit-

zava i es menyspreava el femení amb l’ús del masculí com a genèric i l’ús

sexista del llenguatge. Es va començar a analitzar què suposava l’andro-

centrisme dominant en la transmissió del saber i com eren ignorades les

aportacions de les dones a la història, a la cultura i a la ciència. Es va fer la

crítica contra la publicitat que presenta el cos de les dones com

a objecte i contra la publicitat estereotipada de les joguines.

Estàvem preocupades perquè continuava havent-hi diferents

expectatives de futur per a nenes i nens… Però, per resumir l´estat

de la qüestió a finals dels anys vuitanta del segle passat, potser és

millor recordar l´enganxina que va fer

L’Assemblea de Dones d’Ensenyament

amb la dita "Les nenes bones van al cel,

les dolentes a tot arreu" i també penso

que és clarificador reproduir el contingut

del pòster amb el decàleg coeducatiu

que vam publicar per a celebrar als cen-

tres escolars el dia 8 de març (de 1988?).

>> No som aquí per a ser educades

com a mares, mestresses de casa o

esposes. >> Volem que a les classes es

parli de les dones i també en femení:

som alumnes, delegades, voluntà-

ries, professores. >> No al sexime dels

llibres de text, exercicis i assignatu-

res. >> Volem que no ens molestin

amb comentaris sobre el nostre cos,

la manera de vestir, què fem, amb qui

anem. >> Rebutgem la violència con-

tra les dones i l’agressivitat

en general. >> Volem ser

respectades, no protegides,

rebutgem l’autoritarisme i el

paternalisme, que ens fan

dèbils i insegures. >>

Volem una afectivitat i

una sexualitat pròpia,

lliure, satisfactòria, no

submisa, no servil, no

dd’’ ““eell lllliibbrree lliillaa ddeell ccoollee””
aallss pprroojjeecctteess ddee ccooeedduuccaacciióó
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dependent. >> No acceptem el paper

que la societat ens imposa:

rebel.lem-nos.

Em sembla que una de les últimes coses

que va fer l’Assemblea va ser la publica-

ció d’ “El llibre lila del cole”, que

anava més enllà d’ “El llibre vermell

del cole”, el qual havia tingut la seva

incidència, anys abans, en el moviment

juvenil. Ara, quan es torna a llegir, es nota

el pas el temps? Desgraciadament s’ha

de reconèixer que el canvi de mentalitats

és molt més lent del que ens agradaria i

que, en conjunt, conserva la seva vigèn-

cia.

Justament a finals dels anys vuitanta del

segle passat va començar l’experimenta-

ció de la reforma educativa (LOGSE) i

semblava que era un bon moment per

aprofitar totes aquestes experiències de

renovació pedagògica i incorporar-les als

nous plans d´estudi, però no va ser així.

La realitat va ser que el formalisme que

acompanyava  la reforma educativa va

fer passar el que era

urgent per davant

del que era

l´important. I a

més a més, la pro-

posta de tractar

transversalment un

aspecte tan essen-

cial com la coedu-

cació va resultar contraproduent perquè va diluir–la i, evidentment, perquè tingués inci-

dència, les sessions de tutoria no eren suficients. Amb prou feines en alguns centres es

van poder fer algunes intervencions coeducatives mitjançant crèdits variables que trac-

taven específicament sobre les dones i les seves aportacions.

Per una altra banda, la creació de l’Institut Català de la Dona (1989) que també tenia

(i té) una actuació transversal, en aquells moments tampoc no va resultar ser una eina

útil per a introduir la coeducació en el sistema educatiu.

Als anys noranta del segle passat, des de món municipal hi va haver alguna iniciativa

important per donar força a la coeducació, per exemple, el PAIODH (Pla d’Acció

d’Igualtat d’Oportunitats de les Dones de L’Hospitalet de Llobregat) i també des de

l’IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona). Els ICE, en especial el de la UAB, i

altres instàncies de formació del professorat (Associació de Mestres Rosa Sensat) van

posar en marxa alguns seminaris sobre coeducació amb les publicacions corresponents.

Les Secretaries de la Dona dels sindicats d’ensenyament (CCOO, USTEC) potser han

estat els col.lectius més lluitadors i que han mantingut una més ferma continuïtat en

la reivindicació de la coeducació.

El que sap greu és constatar que totes aquestes iniciatives han tingut poc ressó i que

no hem estat capaces de crear una xarxa suficientment sòlida per intercanviar i fer crèi-

xer la consciència i la pràctica de la coeducació al nostre país. El que ha aglutinat més

ha estat la commemoració d’una espècie de calendari coeducatiu que té les fites del 8

de març, del 25 de novembre, i que podem ampliar amb la celebració del Dia de la Salut

de les Dones a finals de maig.

Justament en la celebració del 8 de març de l´any 2004, amb l’esperança del canvi de

circumstàncies polítiques a casa nostra, el moviment feminista va voler dedicar un dels

actes unitaris a la coeducació, i m’agradaria recordar el que vaig dir en aquella ocasió,

perquè són deu punts que resumeixen tot el que hem après pel camí:

1. L’escola mixta no és l’escola coeducativa… l’escola mixta pot ser i tendeix a ser, si

no es fa una intervenció clara i contundent, androcèntrica de formes i continguts. Les

mesures positives que corregeixin aquestes tendències s´han de promoure i han de tenir

en tots i en cadascun dels centres la mestra o la professora que vetlli pel seu bon compli-
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ment. 2. La igualtat fa referència a la necessitat de corregir les discriminacions i

les mancances i és prèvia i bàsica per viure dins i fora de l’escola i, a partir d’aquí, es

podran fer evidents i valorar sense jerarquitzar les diferències enriquidores. Igualtat per

viure/diversitat per conviure. Iguals i diferents alhora. 3. El concepte de gènere ben

entès ajuda a fer veure què són i com són els estereotips i el rols adjudicats a

dones i homes i per tant a trencar-los i a superar-los. A partir d’aquí, la coeducació

obre pas a la llibertat de ser el que es vulgui ser i com es vulgui ser a nenes i nens, a noies

i nois, a dones i homes. 4. El tractament transversal dels continguts formatius i

actitudinals és la manera de "treballar-los" més adient i més coherent i això només

es pot fer des de projectes coeducatius de centre, que revisin els continguts curriculars i

que posin l’atenció i l’èmfasi en les tutories i en les relacions personals. 5. Els continguts

androcèntrics són una mostra de la parcialitat del saber dominant que es transmet. En

tots aquests anys hem fet la feina de recuperar la presència de les dones en tots

els àmbits del saber (científiques, artistes plàstiques, músiques, escriptores, pensado-

res, esportistes, polítiques). Però el que cal és canviar la perspectiva, el punt de vista,

només així podrem vèncer el biaix i no fer que les dones apareguin com un apèndix o una

quota. 6. La violència als centres escolars també porta el biaix de gènere i moltes de les

agressions que es produeixen són sexistes. La violència de la pròpia institució patriarcal

marca les relacions dins l’escola jeràrquicament i entre iguals. En això sí que la toleràn-

cia ha de ser zero. La tan demanada prevenció contra la violència domèstica o la violèn-

cia contra les dones passa per aquí i per… 7. La formació afectivosexual ha de tenir

un protagonisme important a l´escola ja que d’ella depèn el desenvolupament de

personalitats i relacions harmòniques que amb autoestima i empatia puguin establir els

vincles personals i col.lectius que portin a una societat més justa i més amable. 8. El llen-

guatge traeix en el seu ús el sexisme dominant i cal que a l’escola es tingui especial cura

de manera que el femení es visibilitzi i tingui la presència i la força

que li correspon i es denunciï l’ús sexista de la llengua. 9. L’orientació

escolar i professional ha de corregir les tendències estereotipades

que porten les nenes i les joves a estudis i feines menys remunerades i con-

siderades socialment i allunya els nens i els joves de les feines de serveis i

cura, a fi de facilitar decisions lliures a partir d’una veritable igualtat d’opor-

tunitats. Potser 10 és una mica just, però volia fer un decàleg del

que sabem i dels mínims per treballar coeducativament a l’esco-

la. Evidentment l’últim ítem ha de ser el de la conscienciació, la

sensibilització i el compromís responsable… 10. La consciencia-

ció i la sensibilització del professorat

en la coeducació i el que significa supo-

sa una formació inicial i continuada en

aquest sentit i el fet de comptar amb

recursos personals i materials de forma

constant per part de l’Administració. Però

també cal la conscienciació de les perso-

nes adultes que formen la diversitat

d´unitats familiars. I també suposa la sen-

sibilització i el compromís responsable

dels mitjans de comunicació.

Així doncs, sembla que la situació políti-

ca actual, tot i que més a poc a poc del

que ens agradaria, va donant els seus

fruits i, malgrat les moltes limitacions,

enguany s´han posat en marxa projectes

coeducatius en alguns centres. Això ha

estat possible gràcies a la insistència del

moviment feminista i a l’actual Institut

Català de les Dones, el qual té la coedu-

cació com a una de les seves principals

línies d´actuació. Així continuem… a

veure si a la Gran Trobada de Dones, la

dels 30 anys de feminisme, al juny del

2006, podem dir més coses.

> > > 



ponsabilitat individual i col·lectiva, entre

d’altres aspectes.

Alguns dels elements possibles d’aquesta

organització són:

Consell (o Assemblea) de classe. >>Es

tracta d’un temps i d’un espai fixats

per abordar la gestió de la vida

col·lectiva. Partim de la idea que el con-

flicte és inherent a les relacions humanes i

que es pot i s’ha d’ensenyar com abordar-

lo, com gestionar-lo i com donar-li sortida.

Els nens i les nenes s’asseuen en rotllana

amb la seva mestra o el seu mestre i trac-

ten els temes que prèviament hauran pro-

posat. S’hi tracten els conflictes, es bus-

quen camins de resolució, s’adopten res-

ponsabilitats, tenint cura que tant nens

com nenes s’hi impliquin, i s’arriba a com-

promisos. És un marc ideal per desen-

volupar el concepte de grup i també

els drets i els deu-

res que cada per-

sona té respecte el

grup. >>La durada

del Consell i els

temes que s’hi trac-

ten estan en funció

Coeducació i educació són dos conceptes que no es poden separar.

Una escola coeducativa és aquella que potencia l’oportunitat de desenvolupar al

màxim les possibilitats de nens i nenes trencant els estereotips de gènere.

Davant el fet educatiu cal tenir present que en la societat existeixen homes i

dones, amb un bagatge cultural i social que si no es té present pot condicionar el seu ple

desenvolupament, tant d’uns com de les altres. Per canviar actituds se n’ha de ser conscient.

Per transformar s’ha de conèixer.

Per contribuir a trencar els estereotips de gènere s’ha de treballar amb intencionalitat; així

doncs, en el Projecte Educatiu del Centre s’ha de fer esment que l’escola és coeducativa.

A qualsevol centre educatiu es viu una gran diversitat de gènere, de classe, d’o-

rigen familiar, de tipus de família, de ritmes d’aprenentatge, d’interessos... Una

educació que posi l’alumnat en el centre de la relació ensenyament-aprenentatge no només

ha de ser conscient d’aquesta diversitat, cosa relativament fàcil perquè és visible, sinó que

ha d’organitzar la seva actuació per tal de fer possible la igualtat de drets per a totes les

criatures.

El marc educatiu d’una escola coeducativa ha d’organitzar la vida del centre per desenvo-

lupar al màxim l’autonomia personal, la relació entre iguals, la resolució pací-

fica dels conflictes. Ha de ser una escola democràtica, participativa,

laica i oberta a l’entorn.

organització d’aula, d’escola
Per desenvolupar els principis que es contemplen en el Projecte

Educatiu del Centre, l’organització d’escola i d’aula han de tenir una

clara intenció d’afavorir la interrelació, l’autonomia personal i la res-
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Disposició en l’aula. >> Si associem escola "coeducativa" amb "democràtica i partici-

pativa", cal organitzar l’aula i el material per tal que afavoreixin al màxim la relació entre

iguals. >> Les taules individuals encarades cap a la pissarra sembla que responen més a la

disposició del segle XIX. Una distribució diferent en l’espai (taules col.lectives, grups de tre-

ball...) implica que la comunicació és un factor valorat; així, els nens i les nenes aprenen bàsi-

cament en la seva interrelació, treballant en comú. >> Una escola coeducativa exigeix

corresponsabilitat de tothom; fóra bo que el material (llapis, llibres, etc.) fos col·lectiu i

gestionat de manera democràtica.

Activitats que impliquen interrelació. >> Com que en el projecte educatiu del cen-

tre estan explicitats diversos valors, la vida del centre ha d’organitzar-se perquè

hi hagi activitats que permetin desenvolupar més a fons aquests valors. Presentem

alguns exemples: >> Els tallers. En aquesta activitat es barregen nenes i nenes de tot un cicle

i es pot comptar amb la col·laboració de mares, pares, avis, àvies. I també de persones d’en-

titats diverses del barri. >>La participació de totes aquestes persones permet treballar amb

grups reduïts de criatures i tractar activitats que desenvolupen la cura i l’autonomia perso-

nal. >>Alguns dels tallers possibles són: manteniment (s’arreglen petits desperfectes, es

repinten les pintades que ens fan a la façana, es construeixen jocs...), costura, cuina, fer

mitja, teatre... >> La celebració de festes populars també pot aprofitar-se per posar en con-

tacte nens i nenes de diverses edats de manera que puguin desenvolupar el sentiment de

tenir cura. Al mateix temps possibilita que nens i nenes descobreixin maneres de divertir-se

allunyades dels estereotips. >> L’organització de diversos espais de joc permet trencar amb

la preeminència del futbol i dóna la possibilitat de gaudir amb jocs

diversos entre nens i nenes.

utilització de la llengua
>> Anomenar sempre nenes i nens. >> En les circulars a les famílies

cal especificar mares i pares, tutors i tutores, nens i nenes...

>> Cal tenir present el masculí i femení en el nom de

les classes (lleons i lleones). >> Quan es parla amb les cria-

tures cal recordar d’anomenar la mare i el pare. Per exem-

ple: "Qui t’ha preparat el dinar, el pare o la mare?" "Demana-li

a la mare o al pare que et preparin la bata", entre d’altres.
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de l’edat de les criatures. Un dels temes

recurrents en els centres d’educació infan-

til i primària és el dels conflictes de l’hora

de l’esbarjo, que poden ser molt diversos.

Hi ha unes edats en què els nens juguen a

aixecar les faldilles a les nenes. Per a ells

aquestes pràctiques són "brometes", però a

les nenes no els agrada; també hi ha d’al-

tres bromes que alguns o algunes fan i que

molesten  d’altres. Els conflictes amb les

normes dels jocs: com es fan els equips, si

es passa o no la pilota durant els partits,...

Cal dir que els conflictes més greus s’han

de tractar en el mateix pati i que en el

Consell es tracten aquells temes que

requereixen reflexió i que poden esperar a

ser atesos. >> En els consells es tracten

també notícies de la mateixa escola o del

món en general, sempre en funció de l’edat

de les criatures i de la dinàmica del grup-

classe. >>El debat sobre els conflictes con-

crets que ells i elles proposen permet abor-

dar aspectes que poden semblar més abs-

tractes: el dret a la intimitat, el valor de la

paraula "NO", el concepte de nen i de

nena, diversos estereotips, etc. >>El Consell

és un marc idoni per expressar sentiments:

"A mi no m’agrada que em facin aquesta

broma" "Jo em vaig sentit malament per-

què..." "Em va agradar..." >> I també permet

desenvolupar el sentiment d’empatia: el de

posar-nos en el lloc de l’altre.

> > > 



el marc curricular
Hem d’intentar que els estereotips no condicionin el gust i el rendiment  per cada una de

les matèries. Que tots i totes gaudeixin de la feina ben feta, ben presentada. Els reptes

intel·lectuals són per a tots i totes. Volem trencar els estereotips que algunes matèries són

més adequades per a un sexe que per a un altre. Alguns exemples: >> Joc simbòlic:

Organitzar el joc perquè nens i nenes juguin superant estereotips i que cadascú i cadascu-

na provi les diverses possibilitats: cuinetes, cotxes, lego, jocs d’experimentació... >>

Llengües: Tenir present de treballar autors i autores. El comentari sobre llibres o la produc-

ció de textos diversos ens permet manifestar sentiments. >> Matemàtiques: Cal tenir cura

en el llenguatge dels problemes, fer referència a dones matemàtiques, fer treballs d’experi-

mentació en grup, aprendre a verbalitzar les dificultats que ens sorgeixen, ja que aprenem

dels errors. >> Coneixement del medi social i natural: analitzar el treball productiu i el

reproductiu, conèixer el paper de les dones al llarg de la història, prendre consciència del

propi cos i del de l’altre. Fer referències a les dones científiques, per exemple. Les colònies i

les sortides, al trencar la vida quotidiana, són oportunitats ideals per afavorir la relació entre

nens i nenes i fomentar la convivència. >> Educació física: el coneixement del propi cos, la

superació personal, la pràctica de diversos esports... Considerem important el posar en con-

tacte l’alumnat amb el paper de les dones en els diversos esports; tenir respecte pel cos

propi i pel dels i de les altres en el moment dels jocs, però també en el moment de les dut-

xes i dels vestidors. >> Música: desenvolupar el gust per escoltar, per cantar, per produir. Ens

sembla valuós el conèixer les aportacions d’homes i de dones al respecte. >> Plàstica: des-

envolupar el gust per mirar una obra artística, per crear plàsticament. Aquí també és impor-

tant la coneixença de les aportacions fetes pels homes i les dones. 09 | :: :: .
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L’escola és un element que permet

avançar cap a una societat de perso-

nes iguals i lliures i és un agent de

prevenció de la violència. Cal, però,

acceptar que no n’és l’única respon-

sable sense que això li pugui fer abdi-

car de la seva part de responsabilitat.

Qualsevol experiència que faci viure

als nens i a les nenes la cooperació,

que permeti conèixer les referents

femenines en els diferents camps del

coneixement, que faci reflexionar

sobre la discriminació de gènere i els

estereotips existents en la societat

són experiències valuoses i imprescin-

dibles. Però l’objectiu del conjunt de

la societat és avançar cap a una

escola realment democràtica i par-

ticipativa: una escola coeducativa.
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El que aquí compartirem amb vosaltres sorgeix del tre-

ball i la reflexió de l’Equip de Treball en Prevenció amb Joves de

TAMAIA, Associació de Dones contra la Violència Familiar.

Des dels l’any 92 fins ara, han passat pel programa d’atenció de l’Associació més de 4.000 dones.

Són precisament els seus testimonis i el treball que hem anat fent conjuntament amb elles, el

que ens ha permès aprendre molt sobre el procés de la violència, la seva causalitat, les seves con-

seqüències i, també, la seva prevenció.

Sobretot perquè sabem que totes les històries de violència són històries llargues i que en molts

casos comencen a l’adolescència. L’abús s’instal·la progressivament en les relacions, i un cop

s’instal·la es repeteix i s’intensifica progressivament, es combina perillosament amb l’afectivitat

explosiva en forma de reconciliacions i així, entra en una espiral que danya la salut, les relacions,

i l’afectivitat.

És per aquesta raó que, des dels inicis, vam voler treballar no tan sols amb les dones víctimes de

violència sinó també amb el conjunt de la societat per tal d’incidir, en la mesura del possible, en

els factors que possibiliten la violència vers les dones.

Aquesta voluntat de treballar en l’àmbit social ens ha permès el contacte amb molts i diferents

contextos. Entre d’altres, ens ha permès el contacte amb la població jove. Es així com poc a poc

van néixer les activitats adreçades als/les joves, volíem acostar-los/les a tot allò que

havíem après de la violència: què és, com comença, què podem fer. Però alhora volí-

em conèixer el que elles i ells pensaven sobre el tema, saber si les nostres propostes

els eren útils.

De tot això, de les nostres propostes i de les seves aportacions han anat sorgint els Tallers de

Prevenció. Els nostres tallers per a joves són espais vius que s’han anat adaptant i

transformant a partir de les aportacions de les noies i els nois joves. Ja fa més de cinc

anys que els duem a terme i hem compartit aquesta experiència amb més de 4.300 nois i noies.

Abans de començar a explicar la nostra expe-

riència amb els tallers farem una breu intro-

ducció sobre la nostra manera de compren-

dre la violència de gènere a la parella.

Des de Tamaia entenem que es tracta

d’un fenomen històric, complex i multi-

causal que contribueix a mantenir i per-

petuar la desigualtat i la discriminació

entre homes i dones. I és important per

nosaltres remarcar que és gràcies als movi-

ments de dones que aquesta societat ha pas-

sat de veure la violència com un fenomen,

naturalitzat i normalitzat, a veure’l com un

problema greu.

Per mirar la violència de gènere a la

parella hem de fer-ho des d’una pers-

pectiva ecosistèmica, és a dir, des d’una

mirada capaç d’identificar els diferents ele-

ments i factors que hi intervenen: la socialit-

zació de gènere, la legitimització institucional

i social de la violència, la falta de recursos

específics, les creences socials entorn de l’a-

mor i de les relacions de parella, i les pròpies

històries familiars i individuals, les quals pos-

sibiliten el desenvolupament de la violència a

la parella.

De tots aquests elements, els que ens propo-

sem obrir a la reflexió en el context dels

LL’’eexxppeerriièènncciiaa ddee TTAAMMAAIIAA
aammbb eellss ttaalllleerrss ddee pprreevveenncciióó ddee
llaa  vviioollèènncciiaa aa llaa ppaarreellllaa jjoovvee
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tallers són: els efectes en els joves de la socia-

lització de gènere, les creences socials entorn

de l’amor romàntic i de les relacions de pare-

lla, i les pròpies històries familiars i personals.

Quan parlem dels efectes en els joves de la

socialització de gènere, ens referim a com els

estereotips associats a la feminitat i a la mas-

culinitat continuen construint les identitats

de dones i homes, i limiten el desenvolupa-

ment integral de les persones. La socialitza-

ció de gènere, com totes sabem, afavoreix

que les persones pensin i sentin diferent

segons siguin homes o dones. Des de

petites les nenes aprenem a tenir cura dels

altres, a ser generoses, entregades i a coope-

rar, actituds necessàries per al manteniment

de la vida, però que socialment estan menys

valorades que les característiques o actituds

en què s’educa els nens, actituds que es rela-

cionen amb la lluita pel poder, amb competir

i guanyar.

Per il·lustrar aquesta idea als tallers per joves

parlem sobre els mitjans de comunica-

ció, sobre quina mena de dones i d’homes

surten a les pel·lícules, sobre el paper que

tenen els herois i les heroïnes, parlem dels

homes i les dones del anuncis i dels llibres de

text.

També parlem de com són les relacions

entre homes i dones a les seves famílies,

les relacions entre pare, mare, germana,

germà, etc., si tenen les mateixes responsabi-

litats, si fan les mateixes feines, dins i fora de

la llar, si es valora de la mateixa manera el que fan uns i altres.

Les creences socials entorn de l’amor romàntic són un altre dels elements de refle-

xió en els tallers. Aquestes creences estan presents sobretot a les cançons, a les pel·lícules, etc.

i idealitzen i exalten les relacions de parella, reforçant aquesta idea amb la qual creixen moltes

noies, que la relació de parella és la font de la felicitat i una mena de fita irrenunciable a asso-

lir.

També estan presents les creences socials entorn de l’amor que parlen de l’amor com a pati-

ment i exalten els elements de possessivitat i de gelosia. Algunes dones i homes joves,

als tallers de prevenció, interpreten que una expressió de gelosia o de possessivitat per part de

la seva parella és un prova d’amor.

També es socialitza les noies en la creença que som les dones qui tenim una major

responsabilitat a l’hora de mantenir viva la relació així com la missió de salvar les

nostres parelles, i això fa que moltes noies es vinculin amb nois problemàtics que són perce-

buts com que necessiten ser salvats.

I per últim, les pròpies històries familiars i personals també esdevenen continguts de

reflexió als tallers. Els homes i les dones joves construeixen relacions de parella influenciats per

com han estat preservats de situacions de maltractament o en contacte amb situacions de vio-

lència, ja sigui explícita o subtil. Tant si la pateixen directament com si en són testimonis. I no

només a la família, sinó també a altres institucions, a l’escola i altres espais educatius i d’oci.

Prevenir la violència a la parella jove

A l’hora d’apropar-nos als joves, érem i som conscients que la nostra societat "adultista" crea

importants barreres de comunicació i prejudicis en la relació adult – jove; així, el que preteníem

era crear un espai relacional que facilités de debò l’intercanvi, i volíem fugir de la posició (molt

freqüent) d’adultes que "anem a ensenyar".

Som conscients que en aquest tema hem d’adoptar una posició humil en tant que formem part

d’una societat adulta que no ha pogut, de moment, eliminar una problemàtica tan greu com la

de la violència de gènere.

Els tallers tenen dos parts, una primera part en la qual es comparteixen i s’intercanvien idees on

s’ofereix als/a les participants l’oportunitat d’expressar el que pensen sobre què és ser home i

iii
iii

iii
iii

ii

| associació de dones contra la violència familiar
equip de treball en prevenció amb joves de tamaia
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què és ser dona, i sobre què és una relació de parella, sobre allò que pot passar dins d’una rela-

ció que esdevé abusiva, i intentem posar nom a totes aquestes qüestions.

En aquesta primera part del taller ens trobem de vegades amb respostes política-

ment correctes però que són difícils de trobar i de portar a la vida quotidiana i, per

tant, d’integrar-les realment.

Això és així, també des del funcionament d’una societat adulta dual: parlem i fem coses dife-

rents en relació a la igualtat o a la violència. La nostra societat difon un discurs a favor de la pau

i el diàleg alhora que, en bona mesura, el que es pràctica és la guerra i la violència, també en les

relacions interpersonals i familiars: diem als nens i als joves que els conflictes es resolen parlant

mentre que el que veuen sovint són adults que criden, humilien i violenten. De forma que apre-

nen que allò que es diu i allò que es fa són coses diferents.

En la segona part de les activitats intentem esbrinar què hi ha més enllà de les idees

políticament correctes. I a partir d’una dinàmica activa se’ls proposa una activitat per

tractar d’identificar i diferenciar allò que és un abús d’allò que no ho és, des de les

seves vivències. Elles i ells s’abandonen a aquest "joc", es posicionen i parlen en primera per-

sona i deixen de costat allò que s’espera que diguin per expressar altres coses.

Alguns i algunes transmeten claredat, saben què és un abús i no estan disposats ni disposades

a tolerar-ho. Altres transmeten confusió, l’abús està tan present en la seva quotidianitat que no

poden diferenciar allò que és abús d’allò que no ho és, i minimitzen amb facilitat alguns abusos.

Uns i altres viuen rodejats d’una societat molt tolerant amb l’abús, dins i fora de la família.

Sovint, exemples d’abusos subtils són identificats com conductes normals.

És freqüent que, un cop acabat el taller, alguns/es identifiquin com abús alguna cosa

que fins aleshores no havien observat com a tal, a vegades té a veure amb les seves

parelles, a vegades amb els/les mestres, a vegades amb els pares.... és a dir, disminueix

la tolerància a l’abús.

Els adults, socialment no només transmetem idees, sinó que també transmetem actituds i con-

ductes abusives quan ens relacionem amb el jovent i entre nosaltres.

Pensem que per intervenir és important revisar l’abús des de l’adultisme. Hem rebut molts mis-

satges de legitimació de la violència però

totes i tots som responsables de la nostra

manera de viure i d’entendre les relacions.

El primer pas per prevenir s’ha de fer a

partir de l’ experiència de transformació

pròpia, de qüestionar-nos personalment

quines són les nostres experiències de

rebre i d’exercir maltractaments.

És així com podem transmetre als homes i a

les dones joves que també elles i ells poden

decidir sobre com ser, com relacionar-se.

Amb quins dels missatges que els hem donat

els adults es volen quedar, i quins missatges

o actituds rebutgen.

I és des d’aquesta actitud que proposem les

activitats dels tallers que us hem descrit

abans, intentem facilitar la identificació del

abusos i també posem l’accent en com ens

relacionem amb elles i ells, i amb el conven-

ciment que totes i tots tenim la possibilitat

de decidir com volem que siguin les nostres

relacions de parella.

Volem agrair a totes les noies i els nois

joves que ens han permès, en aquest

temps, aquesta experiència, que

ens han acceptat i escoltat, malgrat

que pertanyem a un grup sovint

massa "sord"

a allò que

ens diuen

( . . . e l

dels adults).
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>> Docència Nº9: Monogràfic sobre el tema de les agressions i la violència contra les

dones. Barcelona: ed. Secretaria de la Dona d’USTEC-STE, 1996. El contingut d’aquesta

publicació presenta propostes de com tractar els efectes de la violència contra les dones,

parla dels efectes que aquesta té sobre els infants i les i els adolescents, de com donar a

conèixer i potenciar experiències i projectes alternatius de resolució de conflictes, de tren-

car estereotips sobre les masculinitats i les feminitats, de com detectar i prevenir possibles

abusos sexuals a la canalla... Material adreçat tant per primària com per secundària. Per tre-

ballar a l’àrea de llengua.

>> Recull monogràfic en suport CD: 1. Mestres i deixebles, una llarga tradició artística.

2. Un estrany binomi, dones i científiques. 3. Les compositores en la història de la

música. (també en format revista). Barcelona, 1989-2004. Permet treballar el tema de la

genealogia femenina així com visibilitzar el paper de les dones en les diferents disciplines.

Per treballar a l’àrea de socials.

>> Quaderns d’educació no sexista Nº7: Prevenir la violencia. Una cuestión de cambio

de actitud. Madrid: ed. Instituto de la Mujer. Aquesta publicació se centra en alguns aspec-

tes que expliquen l’existència d’actituds violentes, presta especial atenció a pràctiques edu-

catives que directament o indirectament tenen a veure amb elles, i mostra algunes propos-

tes per afrontar aquest tipus de violència a l’aula. Adreçat al professorat de primària i secun-

dària.

rreeccuurrssooss ii mmaatteerriiaallss
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>> Quaderns d’educació no sexista Nº12: Núria Solsona. La actividad científica en la

cocina. Madrid: ed. Instituto de la Mujer. ed. Primaria, 2002. Material que permet revalorit-

zar la importància dels sabers femenins destacant allò que tenen d’indispensables per la vida

de les persones. Conté una àmplia diversitat de propostes tant per al professorat com per

l’alumnat que possibiliten el treball interdisciplinari.
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>> Quaderns per a la Coeducació Nº13: Xavier Bonal. Canviar l’escola: la coeducació al

pati de jocs. Barcelona: ed. ICE, 1998. Material per a primària i secundària que permet pen-

sar de manera diferent l’espai de jocs i d’esbarjo durant l’horari lectiu de l’alumnat i el pro-

fessorat. Permet analitzar aquest espai amb una mirada diferent per observar les actituds de

noies i nois i el poder desigual entre els gèneres en un temps i un espai escolar que general-

ment no està present en les activitats del currículum. Interessant anàlisi que permet repen-

sar el pati com un lloc on interactuen diferents interessos i valors, alhora que ofereix propos-

tes sobre què pot fer l’escola per tal de canviar alguns dels estereotips i relacions de des-

igualtat que en aquest espai es duen a terme.

>> Quaderns per a la coeducació Nº14:

Amparo Tomé i Xavier Rambla. Una oportu-

nitat per a la coeducació: les relacions

entre famílies i escoles. Barcelona: ed. ICE,

1999. Material per a primària però que també

permet un treball de seguiment durant l’ESO.

Aquest material ens permet reflexionar com la

coeducació no és tan sols una manera d’en-

tendre l’educació dins l’escola i l’aula, sinó que

és una forma d’entendre les relacions entre

escola i famílies tot assenyalant des de la

mirada de gènere la importància del paper i

del treball de les dones, tant en l’àmbit públic

con en l’anomenat domèstic. Precisament

perquè sabem que són les dones –professio-

nals, educadores, mares...– les qui majoritària-

ment s’encarreguen de l’educació de filles i

fills o del seu alumnat, aquesta reflexió entorn

de la coeducació permet pensar sobre la

importància d’aquest treball entre dones, així

com donar-lo a conèixer i sistematitzar-lo, per

tal d’incidir-hi i així transformar aspectes

importants de les relacions entre pares i

mares, i d’aquests/es amb l’escola i, per tant,

amb el professorat.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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>> Núria Solsona. Mujeres científicas de todos los tiempos. Madrid: ed. Talasa. Col.

Hablan las mujeres, 1997. Aquest llibre presenta una síntesi divulgativa dels resultats de les

investigacions dutes a terme tenint en compte la relació entre les dones i el coneixement.

Una bona manera de conèixer el pensament i el saber científic de les dones i donar-los el

reconeixement i l’autoritat femenina merescudes.

>> Marions Mebes i Lídia Sandrok. Ni un

besito a la fuerza. Madrid: ed. Instituto de

la Mujer, 1996. Per a primària. Per  treballar

el tema dels abusos, les bromes i les agres-

sions sexistes.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

>> Quaderns d’educació no sexista Nº14:

Graciela H. M; Concepción J. G. Tratar los

conflictos en la escuela sin violencia.

Madrid: ed. Instituto de la Mujer, 2004. Per

a primària i secundària. Permet reflexionar

tant al professorat com a l’alumnat respec-

te les dificultats que sorgeixen de les rela-

cions escolars, així com de les experiències

i pràctiques que ajuden a prevenir la violèn-

cia sexista. Propostes per treballar a l’aula.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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>> Quaderns d’educació no sexista Nº15:

Mª Jesús Cerviño. El misterio del choco-

late en la nevera. Madrid: ed. Instituto de

la Mujer, 2003. Aquest material permet tre-

ballar entorn del tractament dels anome-

nats "sabers de cada dia", de tot allò que

forma part tant de les habilitats com dels

coneixements indispensables per a la vida

quotidiana de les persones; els coneixe-

ments que aprenem a l’escola, a casa, al

carrer... Propostes per treballar amb l’alum-

nat que possibiliten la reflexió entorn d’a-

quelles tasques generalment relacionades

amb l’àmbit domèstic –associat tradicio-

nalment a les dones– i gairebé sempre

infravalorat. Conté propostes de treball per

al professorat i per l’alumnat. Adreçat a pri-

mària. Per treballar a l’àrea de llengua.

>> Quaderns d’educació no sexista Nº16:

Mª Jesús Cerviño. Los saberes de cada

dia. Madrid: ed. Instituto de la Mujer, 2003.

En la mateixa línia que l’anterior. Per a

secundària.

>> E. Hidalgo; D. Juliano; M. Roset; A. Caba.

Repensar la enseñanza de la geografía y

la historia. Una mirada desde el género.

Barcelona: ed. Octaedro, 2003. Per a secun-

dària. Amb l’objectiu de recuperar el prota-

gonisme de les dones en la història, protago-

nisme diferent del que normalment ens pre-

senten els llibres de text; permet a l’alumnat

tenir una visió més àmplia dels personatges

que ocupen l’escenari públic. Material que

recupera les dones i el seu paper al llarg de

la història rescatant la seva presència i les

seves experiències. Conté propostes de tre-

ball a l’aula entorn de nou nuclis temàtics,

s’ofereixen noves perspectives i es plantegen

activitats alternatives per a dur a terme a

l’aula. Per treballar a l’àrea de socials.

>> A. Caba; M. Csanova; P. Edo; E. Hidalgo. El Segle XX en primera persona. Barcelona: ed.

Octaedro, 2001. Ciències socials. Secundària. Un acostament a la vida quotidiana de les per-

sones anònimes i als personatges que la història ha invisibilitzat. Un estudi de la història a

través del testimoni de les persones que ens han precedit, dividida en tres generacions: la de

les àvies i avis, la de les mares i pares i l’actual. Cada generació es presenta amb una unitat

dedicada a Espanya i Catalunya; hi ha, per tant, quatre unitats per a cada generació. Per tre-

ballar a l’àrea d’història.

>>

>>

>>

<<

>> Juan Olo; Amparo Gil. Ens agradem.

Barcelona: Ed. Scena, 2004. Permet treballar

la diversitat i les preferències sexuals i afec-

tives, a diferència del model heterohege-

mònic. Per a primària i secundària. Es poden

demanar xerrades per elaborar propostes

amb l’alumnat amb tota una sèrie d’activi-

tats que tenen preparades per a la feina a

l’aula. AMPGIL: www. Ampgil.org. Per treba-

llar a l’àrea de llengua.



>> A. Egonia; M. Valverde. No m’agrada el futbol. I què?. Ed. La Galera. Col·lecció de títols

publicats: Estic grassonet. A mi em patina la egga. El meu pare és mestressa de casa. Per a pri-

mària. Per treballar valors com el respecte a les diferències, l’autoestima, altres models dife-

rents als normalitzats...
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>> Seriosament. 25 arguments per la pau en còmic. Barcelona: ed. Fundació per la pau,

2002. Recull de 25 propostes i arguments a  favor de la cultura de la pau realitzat per 25

il·lustradors que treballen en el camp del periodisme gràfic. Proposta que permet treballar

25 i més activitats respecte la pau i la no violència a partir del diàleg i el respecte a les per-

sones, de la cultura de la cooperació, i del rebuig de la violència en totes les seves manifes-

tacions. Aquest llibre és una eina que farà possible treballar des d’una perspectiva diferent,

la de la il·lustració i el còmic, tot parlant i reflexionat seriosament. Per treballar a l’àrea de

llengua.

>> Anna Bastida. Desaprender la guerra. Una visión crítica de la educación para la paz.

Barcelona: ed. Icaria, 1994.Aquest llibre permet analitzar les causes de les guerres alhora que

dóna propostes per treballar accions per a la pau des de la deconstrucció dels actes i dels

fets bel·licistes –desaprendre la guerra– sense obviar aquelles situacions que la provoquen,

introduint la guerra a l’aula i als textos per apropar-la a la realitat, una realitat contra la qual

val la pena actuar. Treball adreçat al professorat i a l’alumnat de secundària.

>> Anne M. Kruse. A Rather Unusual

"Nursean School". Dinamarca, 1997.

Vídeo (26 minuts). Recull una de les expe-

riències més innovadores respecte al trac-

tament de la coeducació. Explica l’organit-

zació d’agrupaments d’un sol sexe a les

escoles coeducatives daneses, pensada per

garantir un espai per a les noies, que

potencia la seva competència professional

i les enforteix com a persones. Adreçat al

professorat de primària.

>> Amnistia Internacional. Jo Acuso!. Ed. Bruño (en català i en castellà). Col·lecció de 12 títols publicats per

sobre diferents problemàtiques actuals. Material per treballar temes relacionats amb l’educació en els valors:

solidaritat, cooperació, immigració, refugiades i refugiats, conseqüències de les guerres... Per treballar a primà-

ria i secundària, amb propostes didàctiques al final de cada un dels llibres. Títols publicats en aquesta col·lec-

ció: 1. Testimoni contra el silenci –sobre la tortura– a diferents països. 2. Nakusha, la no desitjada. –sobre les

diferents formes d’opressió i discriminació de les dones a l’Àsia– 3. Lao, Wee i Arusha. –sobre la prostitució

infantil i el tràfic sexual – 4. Prich, el nen ferit. –sobre les mines antipersona– 5. Un dia a Ucraïna. –sobre la

fam, l’arma dels poderosos– 6. Entre la guerra i la misèria. –els esclaus d’avui– 7. Territori prohibit. 8. Recorda

Akeza! –sobre el genocidi a Rwanda– 9. Quinze anys: edat per a morir. –sobre la pena de mort– 10. El Caladero

–sobre el tràfic criminal de persones– 11. Els habitants de l’edifici A. –sobre la vida als camps de persones refu-

giades– 12. El silenci i l’odi. –sobre les diferents formes de racisme actual–

>>

>>

> > >
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>> M. Lameriras; Y. Rodríguez; M. Ojea; M. Dopereiro. Programa coeducativo de desarro-

llo psicoafectivo y sexual. Madrid: ed. Pirámide, 2004. Programa Agarimos. Presenta un

detallat programa coeducatiu per al desenvolupament psicoafectiu i sexual de l’alumnat

entre 12 i 16 anys, etapa molt important en el desenvolupament de la personalitat i de l’au-

toestima. Tractament de temes com l’autoestima, la imatge corporal, el llenguatge emocio-

nal, les habilitats socials i les relacions afectivosexuals, amb activitats i propostes per treba-

llar dins els programes d’acció tutorial.

>> G. Sastre; M. Moreno; X. De Miguel. Resolución de conflictos y aprendizaje emocio-

nal. Una perspectiva de género. Barcelona: ed. Gedisa, 2002. Respecte l’aprenentatge

emocional i la resolució de conflictes, assignatura encara pendent a les aules i al currículum

que a través de l’experiència i la investigació de les seves autores permet treballar sobre la

intervenció en els conflictes abans que aquests derivin en comportaments agressius i vio-

lents. El llibre està organitzat per edats i permet treballar temes concrets, tant per a primà-

ria com per a secundària.

>> Mª José Urruzola. Guía para chicas. Bilbao: ed. Maite Canal, 1992. Actualment reedita-

da i adaptada en el format de tres quaderns, editada per la mateixa editorial. Aquesta guia

continua sent un material perfectament útil per debatre a l’aula pautes de comportament

enfront dels estereotips dissenyats amb criteris i interessos sexistes; permet treballar altres

maneres de construir les identitats de masculinitats i feminitats davant la manca d’altres

referències que no siguin el model androcèntric establert; constitueix un material important

tant per al professorat com per a l’alumnat. Aquest material conté per cada tema que ela-

bora activitats i propostes de treball que afavoreixen la seva utilització. Material per a secun-

dària. Per treballar a l’àrea de llengua.

>> Tot educant per a la pau i la no vio-

lència. Barcelona: ed. Eina Sindical, 2005.

Material per reflexionar sobre els jocs i les

joguines. Proposta didàctica per treballar

amb l’alumnat. Adreçat a primària.

>> Creciendo en igualdad. Madrid: ed.

Instituto de la Mujer, 2002. Material en cd sobre

la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Per a l’alumnat i el professorat de secundària i

batxillerat, i l’educació de persones adultes.

>> D. Chasnoff; H. S. Cohen. És fonamental. Parlar de l’homosexualitat a l’escola. Vídeo.

(60 minuts) Traducció al català i adaptació de la guia didàctica feta pel Casal Lambda i la

Fundació Jaume Bofill. El contingut d’aquest material acompanyat d’una guia didàctica per al

professorat planteja el tractament de l’homosexualitat amb l’objectiu de trencar els estereo-

tips, els prejudicis i la discriminació contra les i els homosexuals, treballa alhora per prevenir

la violència que poden generar i generen aquests prejudicis. Material adreçat al professorat, a

l’alumnat de C.S. de primària, a l’alumnat de secundària, a formadores i formadors relacionats

amb l’àmbit de l’educació.

>>

>>

<<
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Després de dotze anys de Mostra d’Art de

Dones, Ca la Dona ha pensat que era un

bon moment per a començar a fer un pas

endavant i donar peu a que aquest esde-

veniment iniciï una etapa d’obertura i de

creixement per afavorir que el ventall d’ar-

tistes i obres exposades sigui cada vegada

més representatiu de la diversitat que

vivim. Amb l’ampliació de la Mostra s’a-

conseguirà donar més visibilitat al treball

de les dones artistes, se suscitarà més

debat sobre art, dona i esfera pública i s’in-

cidirà així, de forma més contundent, en

canviar el sistema establert que oprimeix

la llibertat de les dones. La Mostra vol inci-

dir en el desig de moltes dones de cons-

truir un món on la cura dels altres, el res-

pecte mutu i la convivència de la diferèn-

cia en siguin font i riquesa per a la millora

col·lectiva.

La Mostra d’Art de Dones ha estat una de

les línies de treball de Ca la Dona durant

aquests anys per diferents raons: La prime-

ra ha estat la creació d’un marc propi de

relació, de connexió i de projecció de

dones artistes per tal de donar valor i visi-

bilitat a tants treballs artístics de dones

que no troben aquest espai en el món de

l’art. Un món profundament marcat per

les regles del mercat, de les institucions

artístiques i de l’acadèmia. Un món del

qual queden excloses propostes artísti-

ques que vagin més enllà d’una suposada

subjectivitat personal de l’artista que no

qüestiona l’ordre de la societat. Una sub-

jectivitat constituïda com a única, que

més que mostrar la diversitat de mirades,

sembla que sigui un motlle de producció

de galetes.

Però per a nosaltres no es tracta només

d’agafar públicament el pinzell, el carbo-

net, l’espàtula, la càmera, etc (tot i que

això per si mateix ja té un gran valor), sinó

que a més a més ho volem fer de forma

intencionada. I aquesta intenció ve marca-

da per la nostra manera d’interpretar el

món, de com anem intuint per on hem

d’anar.

Per això volem deconstruir un discurs que

nega l’experiència, el coneixement i la pro-

ducció de les dones. Perquè pensem que

és necessari fer-ne un de nou.

I volem fer-ho buscant marcs de llibertat

per les dones, però sabem que aquests

seran efímers si no van acompanyats

d’una transformació de la societat que

vagi més enllà del fet simbòlic. Conquerim

present, però volem conquerir futur.

La Mostra reivindica l’oportunitat que l’art

feminista ofereix per crear noves formes

de pensament i praxis que formaran part

de les lluites i de la vida de les dones.

Algunes premisses de treball 

Des de la referència d’aquest espai de

dones, i com a premisses inicials que

regeixen aquesta proposta en continu

estat d’evolució tenim les següents: > > > és

un treball en procés d’expansió que el que

desitja en primer lloc -i com a premissa de

treball des de l’art contemporani- és afa-

vorir l’ambient i el context idonis per tal

llaa ccaassaa
FFEEMMAARRTT’’0066
mmoossttrraa dd’’aarrtt ddee ddoonneess
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que les dones puguin mostrar el seu tre-

ball des de múltiples perspectives, on la

diversitat de tendències en sigui la riquesa

principal. > > > el treball des del fet col·lec-

tiu, l’intercanvi i la comunicació com a

eines bàsiques per construir una mostra

plural, mirall de les múltiples realitats que

conviuen. > > > des del dubte, des del buit,

buscant nous llenguatges i noves formes

de crear, de comissariar, de coordinar,

d’exposar. > > > buscar i afavorir el context

propici per tal de poder actuar des d’un

pensament i des d’emocions al màxim

lliures possible.

La casa, el tema d’aquesta convocatòria 

Amb els temes que proposen les diferents

edicions de la Mostra d’Art de Dones es

pretén incitar al debat i a la reflexió sobre

aspectes importants en la vida quotidiana

de les dones. Les propostes des de l’art

faciliten una evolució i un canvi mental i

emocional a favor d’una construcció de

noves realitats.

És així com per a Ca la Dona continua sent

prioritària la continuïtat d’aquesta mostra

dins de l’espai físic de Ca la Dona, ja que

contribueix a establir un diàleg entre les

dones que passen per aquest espai i les

mateixes artistes. Genera interrogants i

dubtes que ajuden les dones en la seva

vida i evolució personal.

El tema de la casa com a espai interior,

de vida, de relació, de reproducció, de

somni, d’higiene, de treball, d’amor, de

lluita, d’intercanvi, d’aïllament, de creixe-

ment, de goig, de dolor, de creació és

enguany la proposta de la Mostra.

Entenem la casa en un sentit ampli i

divers, on la semàntica del terme és més

oberta que la imatge inmediata d’un edi-

fici. La casa com a espais interiors, com a

espais per a dones, com a construcció físi-

ca o mental, com a estructura abstracta o

nou llenguatge, com a construcció de lloc

o no-lloc, en sentit abstracte i concret, tot

allò que per a cada una pugui incloure's

dintre d'aquest terme i concepte.

Dos eixos centrals mostraran en aquest

esdeveniment els treballs d’artistes con-

temporànies. Per una banda la selecció

d’obres presentades a la convocatòria

general, i per l’altra les exposicions indivi-

duals de dones artistes en galeries i espais

culturals de Barcelona.

Paral·lelament a les exposicions s’organit-

zen una sèrie d’activitats teòriques i lúdi-

ques, com ara conferències, seminaris,

work shops, trobades de grups de dones o

un dinar performatiu.

A tall d’exemple...

Les obres d’Isabel Banal i la de Maïs, que

durant la mostra exposaran al KBB i a la

galeria Safia respectivament, són dos tre-

balls que ens poden il·lustrar la diversitat

que es podrà observar en aquest esdeveni-

ment ja que cada una fa referència al tema

de la casa des de perspectives molt diver-

ses. En un primer cop d’ull es mostren, en

aparença, com a obres absolutament con-

traposades; en el primer cas la casa no

apareix de forma física, en el segon l’es-

tructura física de la casa n’és el centre.

L’univers simbòlic de totes dues coinci-

deix, però, en parlar a les emocions, en

implicar l’espectador en un intercanvi dels

sentits.

Isabel Banal, des del blanc de les figures,

convida l’espectador a buscar en el record

i a prendre consciència del recorregut, tant

del propi com del dels altres. Maïs, des de

les múltiples textures, materials i colors

que vesteixen l’estructura uniforme de les

cases, convida els sentits a recuperar sen-

timents íntims.

Les figures carregades amb maletes, mot-

xilles, bosses, d’Isabel Banal, que caminen

unes darrere les altres, de blanc, amb un

pas pausat, en silenci, entremig de mobi-

liari domèstic inviten l’imaginari a dubtar,

a fer-se preguntes, a sentir des de l’altra i

cap a una mateixa. La casa no hi és, però

com en un somni boirós, és l’origen aban-

donat dels individus que passen pel nostre

davant i un recordatori d’aquesta n’és, en

són els objectes desats a les maletes guar-

dades amb recel a les mans, a les espatlles.

És dir des del que no és dit, des de l’absèn-

cia, des del record. Es tracta de recuperar la

memòria, la col·lectiva i la individual.

iii
iii

iii
iii

ii

| dolo pulido | marta darder
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Crec que després de 4.000 anys de
matricidi (més o menys, segons els

llocs), les dones hem començat a
fer-nos amb la recuperació de la
maternitat.

La societat patriarcal es va alçar sotme-

tent la dona, privant-la dels seus desitjos

i institucionalitzant (Adrianne Rich) una

maternitat corrompuda. Una maternitat

a la qual se li va sustreure l’impuls de la

libido i se la va desvincular de la sexua-

litat, es va fer funcionar la fisiologia de

l’aparell reproductor de la dona de

manera robotitzada, sense desig ni plaer

(Merelo-Barberá).

En general, la nostra societat es va cons-

truir sobre un tabú pel que fa al sexe que

va acabar amb la sexualitat espontània, i

a continuació va imposar una sexualitat

fal·locèntrica (i fal·locràtica); aquesta

ordenació patriarcal de la sexualitat va

suprimir de manera específica tota la

sexualitat no fal·locèntrica de la dona,

inclosa la sexualitat vinculada a la

maternitat. Freud ho va resumir
assegurant que només hi havia
un sexe i que la dona era un

mascle castrat (no crec que ningú

hagi descrit de manera tan crua la

devastació de la dona i el buit de la

maternitat).

Simbòlicament, la serp que durant

mil·lenis havia representat la sexualitat i

la libido de la dona es converteix en el

dimoni, en el pitjor dels mals que hi

pugui haver, i les primeres lleis sobre la

propietat i la paternitat adoptiva es gra-

ven sobre un fal·lus de basalt de més dos

metres d’altura (1850 aC) que es con-

serva al Museu del Louvre.

La nostra libido, els nostres desitjos pro-

funds, es codifiquen en termes exclusi-

vament fal·locèntrics, i les altres eròti-

ques desapareixen.

El desig del cos a cos amb la
mare, la pulsió vital bàsica humana per

excel·lència, va ser codificat com a
coital i fal·locèntric; va ser calum-

niat, insultat, condemnat als inferns,

desterrat a l’Hades i enterrat amb tot el

pes del tabú de l’incest; i alhora es va

inventar la lascívia femenina, i es va

calumniar, es va insultar, es condemnà i

s’enterrà, amb tot el pes de la llei al

damunt, la percepció mateixa de la veri-

tat dels nostres cossos i de la funció

benefactora de la seva libido. La veritat

d’allò que som les dones va quedar fora

de la nostra imaginació. Perquè en

negar-nos el cos matern –i el seu desig-

se’ns nega la consciència del nostre

propi cos – i dels nostres desitjos- (Luce

Irigaray); és una violència interio-
ritzada que nega les nostres pul-
sions corporals per tal de con-
templar-nos a través del filtre de
la mirada de l’home (Lea Melandri).

L’ordre fal·locràtic assumit inconscient-

ment codifica el desig, trosseja els nos-

tres cossos, apaga les nostres pulsions,

mata la mare. En la superfície hi aflora la

manca de raó, la bogeria (L. Irigaray), la

violència; per sota hi subjeu el buit de la

maternitat (V. Sau).

Les dones vam ser privades dels nostres

desitjos, dels nostres espais, del reconei-

xement social de la nostra sexualitat

específica, de la nostra existència com a

dones, de la maternitat impulsada pel

desig i el plaer. Les dances del ven-
tre, els banys compartits, des-
aparegueren. La dona es va fer escla-

va del senyor, es va cobrir de túniques

per ocultar la sensualitat del seu cos.

Ser esclava vol dir, abans que res, el

deixar de viure en funció del
desig per sobreviure en funció de
la necessitat, en les condicions impo-

sades per l’autoritat competent.

"L’home et dominarà", "pariràs amb

dolor" i "posaré enemistat entre tu i la

serp"... Així resumeix el Gènesi la nova

mmaattrriicciiddiieell mmaattrriicciiddii
Diu Victòria Sau

que el Crim de
la mare és el
gran secret de
la humanitat.



21| ::::::::::.

< < | |

civilització que s’alça contra les socie-

tats maternals (Bachofen), matrifocals,

vertebrades des de la díade mare-criatu-

ra (Martha Moia), en l’abundància de la

libido materna i de la seva funció social

benefactora. La dona viu sense desig, el

seu cos violat engendra, gesta i pareix

sense desig, amb dolor. L’úter, en comp-

tes de relaxar-se, distendir-se i obrir-se

amb tendresa i suavitat, amb lents

batecs de plaer, ho fa amb espasmes

violents i dolorosos calfreds dels mus-

cles contrets (Leboyer). La dona descon-

nectada de la seva serp pareix amb

dolor, generació rere generació, i es des-

connecta dels desitjos de les seves cria-

tures; es torna mare patriarcal capaç de

reprimir-les i d’escoltar el seu plor sense

commoure’s.

Les criatures humanes hem estat priva-

des del més elemental dels drets: el de

tenir mare. A totes (pràcticament) ens

ha mancat el cos a cos amb la mare, del

contacte amb la pell amb la mare, de la

sexualitat bàsica de la nostra vida, on es

carreguen bateries i s’organitza tot el

desenvolupament ontogènic. Això ha

estat comprobat recentment per la neu-

rofisiologia (Nils Bergman...): ho han

anomenat survival mode: ens desenvolu-

pem en un estat de supervivència, el

qual no és el propi de la nostra condició

humana. En treure’ns la mare ens tallen

les arrels de la vida, com a bonsais. El

matricidi biològicament és una
alteració profunda de l’ecosiste-
ma bàsic de la vida humana, que
té per objecte impedir el desen-
volupament de les criatures
humanes segons el seu desig de
benestar i complaença, i així
poder-les socialitzar segons la
Llei del Pare.

Deia Amparo Moreno que: "sense una

mare patriarcal que inculqui a les criatu-

res ‘allò que no pot ser’ des de la més

tendra infància, que bloquegi la seva

capacitat eroticovital i la canalitzi cap a

‘allò que ha de ser’, no podria operar la

Llei del Pare, la qual simbolitza i desen-

volupa d’una forma ja més minuciosa

‘allò que ha de ser’ ".

Sant Agustí ho va dir d’una manera molt

succinta: "doneu-me unes altres
mares i us donaré un altre món".
Un món amb falses mares. En realitat,

com diu Victòria Sau, totes i tots hem

estat òrfenes i orfes de mare.

La recuperació de la maternitat

Durant molts decennis les dones hem

lluitat per recuperar la dignitat i deixar

de ser socialment inferiors o sotmeses.

Hem refusat la maternitat patriarcal,

que ens esclavitzava i ens encadenava a

la tasca de reproduir i socialitzar les cria-

tures segons la Llei del Pare, tal com deia

A. Moreno. Malgrat que encara tenim

molta societat patriarcal interioritzada

inconscientment, la recuperació d’a-

quest mínim de dignitat ens ha permès

viure d’una altra manera l’experiència de

la maternitat (Adrienne Rich).

Tal i com el mateix Freud va reconèixer,

"el continent negre inexplorat" segueix

sent allí, i els ventres encara bateguen;

socialment vam estar vençudes, però, a

l’ombra de la cultura, els nostres cossos

i la seva libido van permanèixer.

L’experiència de la maternitat convulsio-

na els nostres cossos i fa bategar l’úter; i

des d’aquest bocí de dignitat recuperada

rescatem pedaços de la sexualitat per-

duda, algun besllum de la dona prohibi-

da i de la mare entranyable desterrada a

l’Hades. Després d’haver estat socialitza-

des generitzadament, ens desconstruim

per viure gen-eros-a-ment (Isabel Aler).

L’experiència de la maternitat
des de la dignitat recuperada
produeix i recupera també el
desig matern (el mutterlich de

Bachofen). Avui les ciències experi-
mentals han vingut a corroborar
la correlació entre desig i fisiolo-
gia, entre privació de la sexuali-
tat i part amb dolor, entre priva-
ció de plaer i la violència que
assola el món; entre el Poder i el
patiment humà.
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El que Remei Sipi ens ofereix, des del
feminisme i la seva pràctica professional,
és una aportació més que pertinent, abso-
lutament necessària, per a que el movi-
ment de dones i el feminisme del nord i
del sud reflexionin sobre les dones immi-
grants. En paraules de Remei: "Modificar
la mirada i veure les immigrants en
tota la seva diversitat". D’aquesta
manera Remei ens invita a pensar en l’ac-
tualment anomenada "feminització de
la pobresa" no només com una dada sinó

com una realitat sustentada amb rigor i
amb rostre propi.

D’entre tots els descobriments i les apor-
tacions que ens ofereix el llibre en vull
destacar el fet que l’autora ressalta tots els
punts d’encontre entre els feminismes del
nord i els del sud, aspectes que no sempre
es tenen en compte. També ens ofereix
una oportunitat per a desconstruir les fal-
ses conceptualitzacions i opinions que en
general es tenen sobre la migració i atorga
a l’estudi de les dones el lloc que es
mereix, en aquest cas de les dones immi-
grants de Guinea Equatorial. "...He consi-
derat les necessitats de donar a
conèixer alguns dels aspectes de les
dones d’aquest col·lectiu i que només
les mateixes dones, en aquest cas les
mateixes guineanes, hem d’escriure la
nostra història"

Per si no n’hi hagués prou, tot allò que
podem aprendre i sobre el qual interrogar-
nos al voltant de la immigració de les
dones en general i de les guineanes en par-
ticular no deixa de ser una mirada refres-
cant d’Àfrica. Ubica les dones africanes en
la seva justa dimensió, d’actores i cons-

tructores del seu país, però sense deixar de
banda i apuntant emfàticament i de vega-
des fins i tot poèticament la infaltable
necessitat de construcció de ciutadania
que hem de dur a terme les dones immi-
grants i les dones de la societat receptora.

Perquè és des d’aquesta perspectiva que
una lectura atenta del llibre ens convida a
modificar la mirada sobre les dones immi-
grades i a fer-ho amb la seva justa dimen-
sió i diversitat. Ens fa aprendre a mirar i a
veure.

"El problema és ser dona o ser immi-
grant? Resulta un problema ser dona i
immigrant alhora?"

Per a Remei Sipi la resposta a aquestes
preguntes és molt clara: "El problema,
quan existeix, el trobem en les
dones pobres, i si aquesta dona
pobre està fora del seu país, la
situació s’agreuja. I encara més, el pro-
blema no és ser immigrant ni ser
dona, sinó ser-ho en circumstàncies
de discriminació i/o desigualtat, en
les quals la diferència es converteix
en excusa per a l’exclusió".
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Voldria, amb aquestes paraules, poder-vos moti-

var per tal que no us perdeu la meravellosa pos-

sibilitat de realitzar un viatge per les reflexions

del fenomen migratori des de la perspectiva

feminista que ens presenta Remei Sipi Mayo en el

seu llibre Inmigración y Género. El caso de Guinea Ecuatorial.






