




editorial | consell de redacció

Les companyes de la redacció de la revista estàvem  «com» preocupades perquè 
sempre intentem que hi hagi algun tema vertebrador i aquesta vegada, passa de 
tant en tant, ha sortit una revista miscel·lània. De fet, és lògic perquè la realitat 
s’himposa i són molts els temes que les feministes tenim sobre la taula. 

Com a curiositat, cal recordar que miscel·lània és un terme llatí que vol dir 
«barreja», «potatge» i que pertany al camp semàntic de la cuina i del menjar, 
com «popurri / pot-pourri» i «macedònia» o sigui, que és un bon exemple de 
quina és la veritable cultura i tasca de civilització: la que hem fet sempre les 
dones, tenint cura de la vida, això vol dir que una revista miscel·lània ha de ser 
sinònim de bon aliment. 

Amb llenguatge bèl·lic i, per tant incorrecte, també podríem dir que les 
feministes tenim molts fronts oberts i justament això està íntimament relacionat 
amb part dels continguts de la revista sobre Palestina, la guerra, la societat civil 
israeliana i concretament les dones i els principis que no ens cansarem mai de 
repetir del feminisme antimilitarista: el poder de les paraules i del diàleg que ha 
de fer possible la convivència i la gestió del conflicte. 

Un altre tema recurrent, però que sempre aporta elements nous, és el de la 
salut de les dones i el control del propi cos. Per una banda, tenim la polèmica 
de la vacuna del virus papil·loma. Sorprèn la pressa a l’hora de vacunar totes les 
nenes sense donar-ne les informacions pertinents ni les dades contrastades i, en 
aquests casos, sempre hi ha la sospita dels «interessos» que pot haver-hi i que hi 
ha darrere d’aquesta campanya de vacunació. 

Per una altra banda, les feministes formem part activa de la campanya de 
l’avortament i en fem el seguiment amb l’esforç de divulgació de l’actualitat de 
totes les novetats que ens arriben, sobretot des de la realitat quotidiana de les 
dones i de la seva necessitat de justícia de poder exercir sense penalització el 
dret al propi cos. 

De la mateixa manera, l´ús que fan les dones dels mitjans de comunicació, 
concretament de la ràdio, sempre obre portes a possibilitats de llibertat i 
realització. I aquest és també l’espai de la creació artística femenina que va fent 
el seu camí cap al somni i la utopia. 

La miscel·lània està servida. Esperem que us agradi. 
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donesxdones
davant la guerra

israel
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palestina
Fa 
un 

any, més 
o menys, 

que Dones 
x Dones vam 

publicar un 
article en el darrer 

butlletí, on denunciàvem 
el bloqueig econòmic i 

les seves repercussions 
humanes a Gaza. Passats 20 
dies en què l’exèrcit israelià 
ha estat atacant, per terra, 

mar i aire un petit territori i 
alhora un dels més poblats 

(una de les demografies més 
altes en relació a la seva 

proporció en quilòmetres 
quadrats), manifestem en 

primer lloc el nostre rebuig 
contra la violència dels 

atacs desproporcionats i 
contra la guerra d’Israel 
contra Gaza: Palestina.

En els diferents actes en els quals 
podem participar aquests dies, 

no volem altra cosa que 
aportar elements per a 
la reflexió i sobretot po-

sar l’accent en les veus 
de les dones dels dos cos-

tats: d’Israel i de Palestina. 

En primer lloc, cal asssenyalar que 
Gaza és Palestina, i que no podem 
caure en el parany que alguns mit-
jans volen inculcar-nos, el fet que 
Gaza sigui una mena d’apèndix de la 
resta de Palestina. Això no és ni de 
bon tros així. Gaza és i forma part de 
Palestina des d’abans de la primera 
colonització (per la força de les ar-
mes) del 1948. I diem que és el que 
ens volen fer creure perquè hi ha 
interessos implicats, com ara, que 
Hamàs hagués guanyat les darreres 
eleccions en aquest territori; oposant 
a aquest element l’altre actor polític, 
Al Fatha, que amb el seu represen-
tant, Abu-Amas, es mostra com el 
moderat i el conciliador (després co-
mentarem aquest aspecte).

Per a nosaltres i des de la nostra re-
flexió, el que succeeix a Gaza no és 
sinó un capítol més del que continua 
passant des de l’ocupació d’Israel 
sobre el territori de Palestina. No ho 
diem únicament nosaltres, és un fet 
que es pot constatar i contrarestar 

amb opinions de les veus de diferents 
intel·lectuals, homes i dones israelia-
nes, (veus anomenades revisionistes). 
Ara i en aquests moments, Israel ne-
cessita aquesta guerra per tal que els 
diferents partits que es presentin a 
les properes eleccions tinguin alguns 
elements a la mà dins el seu progra-
ma. Lamentable, però real. Així funci-
ona el sistema patriarcal i militarista 
a Israel.

Però què s’ha de dir de la població 
civil israeliana? Què ha dit, com ho 
ha vist? Què ha fet per manifestar 
les seves opinions i les seves veus? 
Perquè això és el que ens interessa, ja 
que de la resta en parlen els mitjans 
de comunicació.

Què hi ha de les persones: nenes i 
nens, dones, homes... la població civil 
de Gaza? Què en pensaven abans i 
qui ha recollit les dificultats que ve-
nien patint pel bloqueig econòmic?, 
(un bloqueig decidit per Israel i amb 
el vistiplau de la comunitat interna-
cional). Hi ha algú que hagi fet el se-
guiment i la crònica del patiment del 
dia a dia de la ciutadania de Gaza? 
Algú ha seguit el desenvolupament 
de les conseqüències de restar sen-
se medicaments, sense llum, ni aigua 
potable, sense aliments, ni transport, 
ni feina... sense res de res!, des que 
Israel va decretar el bloqueig. Quan 

diem algú, ens referim als responsa-
bles directes i als còmplices del decret 
del bloqueig que, tornem recordar-
ho, va ser decretat unilateralment 
per Israel amb el beneplàcit, com dè-
iem, de la comunitat internacional. 
La mateixa que, en aquests dies, es 
posa les mans al cap i diu que pot-
ser se n’ha fet «un gra massa». Però 
què podem esperar d’una comunitat 
internacional que ara com ara està 
més pendent del nou president dels 
EUA que de buscar una veritable so-
lució a un conflicte enquistat com és 
aquest? Què podem esperar dels lí-
ders (la majoria homes) i governants 
dels països que poden i s’autoator-
guen el poder de decidir sobre el bé i 
el mal, els bons i els dolents... el que 
consideren moral i immoral..., i quan 
escullen Toni Blair com a mediador 
en el conflicte a l’Orient Mitjà? Pen-
sen que no tenim memòria? És que 
creuen que la població que manifestà 
el seu rebuig contra la guerra a l’Iraq, 
no recorda perfectament el paper 
que hi va fer aquest polític en la seva 
construcció i la seva complicitat? 

Hi ha molts elements que duen les 
dones a creure de manera ferma en 
la nostra lògica: que per damunt de 
les guerres i les violències, sempre hi 
queden les paraules i el diàleg.

És de necessitat urgent, que 
aquesta lògica feminista-antimilita-
rista s’estengui, i arribi arreu de la 
societat civil que creu que les guerres 
i les violències no són la solució.

• Però no tenim encara el suficient 
poder: ni econòmic, ni polític per 
incidir-hi. Per poder transmetre les 
nostres idees i les nostres opinions. 
Per això una de les premisses és la de 
saber reutilitzar i reconvertir, o relle-
gir el que sabem i pensem i adreçar-
les als mitjans de comunicació (com 
ara cartes als diaris que generalment 
les publiquen).

• Una altra eina és la d’anar comen-
tant i expressant les nostres opinions 
en l’entorn més proper (amigues, 
companyes de feina, espai de tre-
ball...).

• I, sobretot, hem de posar l’accent 
en les paraules de les Dones x la Pau 
d’Israel i Palestina. Perquè si ja són 
minses les imatges i manifestacions 
de la població civil per la no-violèn-
cia encara ho són més les veus de les 
dones.

les veus de les dones 
de palestina i israel

Per molt que ens pugui semblar in-
eficaç, fer-ne ressò i estendre les 

dones x dones
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laboradores amb l’enemic, com a 
amigues dels terroristes... Per algu-
nes d’elles ha significat la dificultat 
de trobar una feina, de poder treba-
llar en determinats àmbits com ara 
la universitat. També pel fet de viure 
en un context tan militaritzat han 
vist com la violència militaritzava les 
seves vides i tota la seva quotidiani-
tat. Un augment de la violència do-
mèstica que recau directament sobre 
elles de la qual resulta també víctima 
la societat civil de manera directa i 
indirecta.

• Dones x Dones som al costat dels 
grups de dones israelianes i de la so-
cietat civil d’Israel que s’oposen a la 
guerra i la utilització de la violència. 

Cal recolzar els diferents grups, però 
sobretot, i ara, en aquest moments, 
cal estar també al costat de les veus 
de les dones israelianes: Bat Shalom, 
Dones de Negre, Jerusalem Link, Co-
alició de Dones per la Pau, grups dels 
Refuggis, Machsom Watch... 

• Les nostres amigues, d’una i altra 
banda –palestines i israelianes– ne-
cessiten aquest suport. Saber que 
no estan soles en aquest intent, el 
d’acabar amb tanta, tanta guerra... 
Recordem i tenim present la nostra 
amiga Ivonne M. que ens deia l’altre 
dia: «sento tanta vergonya pel que 
està passant, que el que no puc fer és 
quedar-me a casa... he de sortir i dir 
el que penso i sento». I va agafar un 

tros de cartolina amb una frase escri-
ta: «Que Shimon Peres torni el premi 
Nobel de la Pau». I es va plantar da-
vant la casa d’ell al costat d’una altra 
amiga. Després van ser quatre dones, 
i cada dia s’hi van anar ajuntant al-
tres dones fent aquesta mateixa de-
núncia.

• L’Amira Hass, periodista israeliana 
ha escrit diferents articles i llibres en 
què explica i denuncia els efectes de 
l’ocupació (Boire la mer à Gaza, llibre 
de lectura recomanada). Es tracta 
d’una dona que ha estat vivint i tre-
ballant entre Gaza i Cisjordània des 
de fa molts anys, i que decideix un 
dia no tornar a Israel per quedar-se a 
viure a Ramallah.

accions, comunicats i les veus de 
les dones d’una i altra banda, per a 
nosaltres feministes i antimilitaristes, 
és un acte primordial. Perquè sinó, 
podem acabar pensant que les dones 
palestines estan sotmeses al dicta-
men d’algun grup polític, o recloses 
a l’espai privat i domèstic; mancades 
d’estratègies. De vegades arguments 
com aquests s’esgrimeixen per acu-
sar l’acomodació davant l’ocupació. 
Per tant, se les nega i invisibilitza, de 
la mateixa manera que s’invisibilitza 
el treball de tots aquests anys d’ocu-
pació.

• Les dones palestines han estat i són 
subjectes i actores de la seva història: 
passada i present. Ningú els pot negar 
la participació activa al llarg del con-
flicte: es van organitzar, van formar 
part de col·lectius o grups polítics 
diversos –sindicats, grups de dones, 
associacions diverses..., durant la pri-
mera Intifada i abans. De la mateixa 
manera que moltes d’aquestes orga-
nitzacions han continuat treballant i 
ho cotinuen fent, per tal d’aportar-hi 
l’element primordial: el diàleg en-
tre les parts enfrontades i el treball 
des de la resistència no-violenta per 
acabar amb l’ocupació del seu país. I 
si ja resulta difícil «ser dona» en els 
diferents espais que anem obrint per 
tal d’aconseguir l’objectiu de canvi i 
transformació des d’una mirada de 

dones (pensem en allò que passa en 
quant al dret al propi cos i concreta-
ment pel que fa al tema de l’avor-
tament a casa nostra), com no ha 
de ser, doncs, difícil per a les dones 
palestines que cada dia han de supe-
rar infinitat d’obstacles com si d’una 
gimcana es tractés. Obstacles que 
són els tentacles llargs de l’ocupació 
israeliana. Obstacles que prenen di-
ferents formes, físiques i psíquiques: 
el mur, que en realitat no és un mur, 
sinó murs. Murs de ciment de diver-
ses alçades, tanques electrificades 
amb una zona de seguretat per a la 
circulació dels vehicles militars israe-
lians; barreres, blocs de ciment i mun-
tanyes de sorra i pedra que bloque-
gen el pas en qualsevol tros de carrer 
tant d’entrada com de sortida de tot 
un poble. Torres de control, càmeres, 
etc. Hi ha en total 607 obstacles, és 
així com els anomena l’OCHA (Uni-
ted Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs in the Ocupied 
Palestinian Territory).

• El veritable obstacle per a les do-
nes palestines i per al seu desenvo-
lupament com a dones és l’ocupa-
ció. L’ocupació complica encara més 
l’activisme de les dones palestines, la 
comunicació entre totes les dones, 
entre els pobles, la comunicació fins 
i tot entre les dones de les matei-
xes famílies, la comunicació amb les 

dones israelianes amb les quals tre-
ballen per trobar una solució justa. 
L’ocupació està aïllant cada vegada 
més les dones del seu poble, de la 
seva terra i de la seva realitat. Reclou  
les dones a l’espai privat. Malgrat la 
fortalesa de les dones palestines, les 
pràctiques de l’ocupació israelianes 
són una amenaça constant a la seva 
seguretat. No tenen garantida ni la 
seguretat econòmica, ni l’alimentà-
ria, ni la sanitària; ni la pròpia segu-
retat personal. L’única manera d’al-
terar aquesta situació és acabar amb 
l’ocupació.

• Pel que fa i a les dones israelianes 
que han continuat i continuen tre-
ballant amb el mateix objectiu, el de 
trobar una solució justa al conflic-
te, han continuat tendint ponts de 
contacte amb les dones palestines, i 
a cada situació de conflicte han res-
post amb concentracions, manifes-
tacions i accions no-violentes. Hem 
de fer memòria i recordar que justa-
ment va ser a Israel on va sorgir el 
grup de Dones de Negre (a la guerra 
del Líban). Les dones israelianes que 
treballen a favor de la pau, tampoc 
ho tenen fàcil. Són assenyalades com 
a antipatriotes, antisemites, d’estar 
en contra de l’estat d’Israel. En algu-
nes de les seves concentracions han 
estat escridassades com les «putes 
d’Arafat». Assenyalades com a col-

• Continuem posant per damunt de les armes i les violències: la nostra lògica, la de les paraules i el diàleg com a ve-
ritable alternativa als conflictes. • Manifestem que en les guerres i les violències, hi formen part la lògica militarista 
i patriarcal dels estats. • Vindiquem les veus de les dones de Palestina i Israel, i les  seves propostes per aconseguir 
una pau justa per ambdues parts. • Reivindiquem el reconeixement i l’autoritat de les dones palestines i israelianes 
com a legítimes mediadores i negociadores en els diferents espais de negociació. • Exigim que les propostes i accions 
de les dones formin part de les taules de negociació, per tal que les nostres vindicacions «per una pau justa per a 
ambdues parts», sigui possible, perquè és necessària. • Referències als diferents grups de dones: israelianes i palesti-
nes: Dones de Negre, Bhat Shalom, Coalició de Dones per la Pau, Jerusalem Link (agrupa grups de dones palestines i 
israelianes), grup de dones per l’objecció (territoris ocupats de Cisjordània i Gaza), grup de dones a favor de la deser-
ció «Refuggis», diferents grups i associacions palestines que treballen des de la resistència no-violenta i per afavorir 
l’organització de les dones i el seu enfortiment, grup de dones de Sociologia de la Universitat de Birzeit.

que cadascuna de nosaltres imagini el seu somni, però que totes 
juntes treballem plegades per a la nostra utopia!

dones x dones davant la guerra a gaza:

> > >



| | > >

La meva comunitat actua contra 
el racisme; actua contra la pobre-
sa i a favor de la justícia social dins        
d’Israel. 

La meva comunitat actua a favor dels 
drets de les dones, per la solidaritat 
entre les dones.
 
La meva comunitat és jueva-palesti-
na. És jove i és vella.
La meva comunitat reconeix que la 
nostra seguretat i el nostre benestar 
estan connectats amb el benestar, la 
seguretat i la prosperitat de la pobla-
ció palestina.

La meva comunitat, actua contra la 
violència i la guerra. Refusa participar 
en la guerra i en l’ocupació.

carta
d’una dona 

israeliana
per la pau i la 
no-violència

estimades i estimats,

Aquest matí he estat veient les imat-
ges de les nenes i els nens de l’ano-
menat «camp de refugiats de Gaza». 
L’horror, la crueltat que s’hi està du-
ent a terme, s’està fent en el meu 
nom: una dona jueva israeliana que 
viu a Jerusalem Oest.

Els crims d’Israel contra la humanitat 
a Gaza s’estan fent en el meu nom: 
una dona feminista i activista per la 
pau.

Aquests crims estan fets en el nom 
de les persones que jo estimo. El so-
friment està causat en el nom de la 
meva comunitat. Aques crims contra 
nenes, nens, dones i homes palestins 
a Gaza, s’estan fent en el meu nom.

sento una profunda vergonya,
sento dolor, ploro. sento ràbia. 
sento impotència.

Sóc part d’una comunitat activista. 

La meva comunitat actua cada dia 
per aturar el conflicte armat. La 
meva comunitat actua contra l’ocu-
pació que dura ja de fa molts anys. 
La meva comunitat actua per cercar 
una solució justa en el conflicte entre 
Israel i Palestina. La meva comunitat 
actua amb solidaritat amb la pobla-
ció palestina. La meva comunitat és 
conscient dels resultats violents de 
l’ocupació i de la pobresa i desespe-
ració que aquesta comporta. 

La meva comunitat coopera amb les 
palestines i palestins en qüestions 
ecològiques i en projectes d’apode-
rament econòmic.

La meva comunitat és port del mo-
viment polític feminista global per la 
pau, que vincula la guerra amb la vio-
lència contra les dones i les veu com 
un dels elements bàsics del sistema 
patriarcal.

La meva comunitat actua per aturar 
la crueltat al servei dels grans poders 
que combinen estructures militars, 
fonamentalistes, capitalistes i naci-
onalistes.

La meva comunitat és diversa, i rica 
en els seus colors. És una comunitat 
de dones, homes i multigènere. És 
hetero, lesbiana, gai i transgènere.

La meva comunitat, és local, i també 
global.

Jo sóc i formo part de les Dones de 
Negre a Israel. El govern israelià està 
cometent crims contra la humanitat 
a Gaza.

sento vergonya. sento ràbia. 
sento impotència.

Nosaltres no vam poder aturar la 
guerra.

Nosaltres, continuem amb les pro-
testes als carrers cada dia, per apel-
lar els qui prenen les decisions, per 
difondre informació, per signar peti-
cions, per enviar ajuda humanitària, 
per dur a terme accions directes, per 
escriure cartes i repartir i distribuir 
aquesta informació entre la població 
israeliana.

ivonne kleinfeld
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(papanicolau), la majoria d’aquests 
càncers es podrien prevenir.

Tornem a reivindicar i exigir el dret 
de les dones a la salut. Si totes les 
dones tinguessin accés a un servei 
sanitari públic, gratuït i de qualitat, 
podrien prevenir-se i tractar-se a 
temps moltes de les malalties que 
ens afecten. 

L’Estat espanyol és un dels països 
del món amb menys dones infec-
tades. La vacuna que és preventiva 
només per als virus tipus 6, 11, 16 
i 18 s’administra en tres dosis que 
recomanen posar abans que s’ini-
ciïn les relacions sexuals o abans 
d’estar-ne infectada. És la vacuna 
més cara de la nostra història: 464 
euros. El seu cost total és de 312 € 
per nena o dona vacunada.

En general, quan s’inclou una vacu-
na en el calendari de vacunacions és 
per motius concrets: que la malaltia 
en qüestió representa un problema 
de salut pública, que estigui demos-
trat que aquesta vacuna és eficaç i 

segura, que no interfereixi amb al-
tres vacunes del calendari, i que la 
relació cost/eficàcia sigui sostenible. 
Però resulta que la infecció pel virus 
del papil·loma afecta poques dones 
al nostre país, per la qual cosa no 
pot considerar-se un problema de 
salut pública.

L’eficàcia d’aquesta vacuna també 
està qüestionada. Suposant que la 
protecció que dóna fos del 100%, 
encara persistirien un 30% dels 
càncers de coll uterí; a més, s’ignora 
si pot tenir o no efectes nocius a la 
llarga. Tampoc se sap durant quant 
de temps protegeix dels virus: no-
més hi ha estudis fins als sis anys. 
Els efectes secundaris ja reportats 
són freqüents, variats i de diferent 
gravetat. N’ha estat provada la 
seva eficàcia en nenes (ja que no-
més s’ha provat en dones de 16 a 
26 anys). La interferència amb al-
tres vacunes del calendari no ha es-
tat prou estudiada i queden moltes 
preguntes per contestar. El cost n’és 
molt elevat, sobretot quan existei-
xen altres prioritats sanitàries que 

El virus del papil·loma humà (VPH) 
es transmet per les relacions sexu-
als, amb o sense penetració (es pot 
transmetre pell contra pell). Els ti-
pus de VPH d’alt risc són del tipus 
16, 18, 45, 33 i 35. L’evolució de la 
infecció per VPH a càncer de cèrvix 
és lenta i controlable: triga més de 
20 anys a produir lesions cancero-
ses. I la infecció del virus de papil-
loma és una condició necessària 
però no suficient per a desenvolu-
par càncer de cèrvix.

En dones amb un bon sistema im-
munitari aquesta infecció es resol 
per ella mateixa en uns dos anys. 
Les infeccions que es resolen per si 
mateixes representen el 90% dels 
casos. Si persisteix pot provocar 
un càncer al coll uterí a les malal-
tes de més de 60 anys, un 69% de 
les quals viu encara (als països del 
Nord) als cinc anys del diagnòstic. 
El 80% de les dones mortes per 
càncer de cèrvix mai no s’havien 
realitzat una citologia. Si totes les 
dones tinguéssim accés a les revi-
sions ginecològiques recomanades 

vacuna del papil·loma

Al sud d’Israel, on estan patint la vi-
olència dels atacs, també hi ha veus 
per la Pau. Però les nostres veus no 
són escoltades. Les nostres veus cla-
res i fortes són silenciades. Les nos-
tres veus no arriben a les nostres ger-
manes i germans palestins.

Però continuarem travessant els 
murs patriarcals imposats, les fron-
teres i els guetos. Continuarem es-
coltant els crits de Gaza. Continua-
rem escoltant els crits de Cisjordània. 
Escoltarem també els crits de dones, 
nenes i nens del Congo, d’Uganda del 
Nord, del sud de Sudan, de Colòm-
bia, de l’Afganistan, de l’Iraq, d’Iran i 
de qualsevol altra part  del planeta.
El sofriment humà està connectat ar-
reu i forma part de la mateixa cultura 
patriarcal.

Decidim en veu alta: 

• no en el nostre nom. 

• rebutgem ser enemigues i 
enemics.

• rebutgem participar en rela-
cions opressores.

• continuarem oposant-nos a 
les guerres i al militarisme. 

• continuarem creant una cul-
tura de la no-violència, justícia 
i pau.

Volem aprendre i ensenyar que tot 
és un, i un és tot.

Volem trobar la transformació, per 
una ciutadania que es basi en la cura 
i la justícia.

Volem un MÓN en què sigui possible 
viure en Pau.

Volem i desitgem que el món pugui 
viure amb alegria.

*Quan la Ivonne diu la «meva comuni-

tat», fa referència al grup de dones i als 

altres grups activistes per la pau a Israel. 

La Ivonne forma part del grup Maschsom 

Wastch (dones de diverses procedències 

polítiques i ideològiques que treballen 

conjuntament per relatar i denunciar les 

humiliacions sobre la població palestina 

en els passos de control com ara Chech-

point, barreres, obstacles, etc.). També 

forma part de Dones de Negre.

Jerusalem, 8 de gener de 2009

Abans de tancar la revista hem rebut una notícia i hem cregut important que constés aquesta informació a l’article.

 Dues nenes de la Comunitat Valenciana han estat hospitalitzades per afectació neurològica i convulsions, 

després que els hagués estat subministrada la segona dosi de la vacuna contra el virus del papil·loma humà.

carme lafay
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es veuran perjudicades per aquesta 
important despesa (si es vacunessin 
totes les nenes de l’Estat d’entre 11 
i 14 anys, els laboratoris cobrarien 
245 milions d’euros). 

A les escoles va arribar la informa-
ció de la vacunació adreçada a la 
població escolar de 6è de primària 
conjuntament amb la vacunació de 
l’hepatitis B. Aquesta informació tan 
sols feia referència a la vacuna VPH 
respecte al tema de la prevenció 
del càncer uterí, i res més. De ma-
nera que quan arriba a les famílies 
de les nenes que s’han de vacunar 
resta poca opció per poder triar per 
la manca total d’informació. A més, 
contradiu al que fèiem referència 
sobre que «no faci interferències 
amb altres vacunes del calendari». 
En aquest cas a les nenes se les va-
cunava de l’hepatitis i del VPH.

Cal preguntar-se per què el Govern 
s’ha mostrat tan interessat en vacu-
nar les nostres nenes i si té pensat 
fer proves prèvies per saber si estan 
infectades, fet que faria innecessà-
ria la vacunació, encarint-ne el pro-
cés. Té pensat, entre altres mesures, 
fer un seguiment de la població fe-
menina vacunada?

Molts col·lectius de dones i/o de 
l’àmbit sanitari acusen els laborato-
ris –els màxims interessats en ven-

dre la vacuna– d’haver finançat me-
sures per tal de convertir la vacuna 
en obligatòria. També es critica el 
Consell de Ministres per l’anunci 
que aquesta decisió situaria l’Estat 
espanyol «a l’avantguarda de les 
polítiques públiques de salut».

L’equip CESCA, col·lectiu que agru-
pa metges d’atenció primària, va 
manifestar que, des d’un punt de 
vista científic, no s’entenen les de-
cisions del Ministeri de Sanitat ni 
les presses; que ara com ara convé 
la prudència, perquè aquesta vacu-
na no està exempta de riscos. 

Davant de tot això, des de les veus 
de col·lectius de dones que treba-
llen en temes de salut, com CAPS 
(Centre d’Anàlisi i Programes Sani-
taris) i la Xarxa de les Dones x la Sa-
lut (que agrupa metgesses, investi-
gadores, científiques, etc.), o moltes 
altres dones del camp de l’educació, 
es parla de:

• Una moratòria en la vacunació 
fins que es recullin més evidènci-
es científiques. Ningú fins ara no 
ha justificat que s’hagi d’aplicar de 
pressa aquest programa de “pre-
venció”; 
• un període de reflexió, de segui-
ment dels efectes de la vacuna en 
poblacions reals i de realitzacions 
d’estudis per conèixer la relació 

cost/ efectivitat a partir que hi hagi 
noves dades; 
• protegir les nenes i adolescents, 
deixar-les créixer sense medicalitza-
cions innecessàries i imprevisibles; 
• accés a les citologies nominals de 
garbellament per a totes les dones; 
• informació contrastada per a la 
població en general, i a les i els més 
joves, sobre com viure una sexua-
litat plena i segura. Reivindiquem, 
un cop més, una educació afectivo-
sexual des de l’àmbit de l’educació 
primària i secundària, que eduqui 
i informi les nostres i els nostres 
nenes i nens, i adolescents, posant 
l’èmfasi en els sentiments i emoci-
ons, en les relacions humanes, i no 
tan sols en les relacions sexuals. 

Vindiquem, des de la nostra mirada 
i coneixements feministes, el dret 
a la salut com a dret fonamen-
tal de les persones. Denunciem 
la medicalització i apropiament del 
cos femení en nom de la ciència. 
No volem un cos colonitzat. Dret al 
propi cos i dret a decidir. 

«no és això»

Des que a final del 2007 es van 
produir detencions i actuacions 

polítiques i judicials contra 
dones i professionals sanitaris 

per haver fet avortaments o per 
haver avortat, no hem parat de 
manifestar-nos, d’autoinculpar-

nos, de firmar manifestos, de 
participar en debats i d’exposar 

les nostres propostes, molt 
precises, perquè l’avortament 

sigui considerat un dret de 
les dones i per exigir un canvi 

de la legislació actual.

justa montero
assemblea feminista de madrid, de la 
coordinadora estatal 
d’organitzacions feministes

Podreu trobar més informació a: 
Plataforma Independent: http://
www.nogracias.eu | Blog indepen-
dent informatiu sobre la vacuna del 
VPH http://vphasturias.wordpress.
com | Revista Dones i Salut i firma 
de sol·licitud de moratòria: Cen-
tre d’Anàlisi i Programes Sanitaris: 
http://www.matriz.net/caps2/in-
dex.html< < | | | | > >
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Durant vint-i-tres anys hem tingut 
una normativa vergonyosa que no 
reconeix l’avortament, ni com a dret 
de les dones ni com un problema de 
salut pública. Ha calgut anar tram-
pejant i recórrer a una pila de mar-
tingales per aconseguir una pràctica 
que fos el més àmplia possible, però 
sempre subjecta a l’assetjament i 
denúncia d’aquells que intenten im-
posar la lectura més àmplia possible 
de les prohibicions i restriccions de 
la llei. 

Ara som davant la possibilitat de 
canviar d’una vegada i per totes 
aquesta situació que ha tingut un 
cost tan elevat per a moltes dones 
i professionals sanitaris. Tot i així, 
la proposta realitzada per la comis-
sió d’experts que va crear el govern 
del PSOE, i el que coneixem de la 
proposta d’aquest partit, resulta 
prou inquietant: una llei que permet 
l’avortament si és decisió de la dona 
amb un límit de catorze setmanes 
d’embaràs, però que estableix tam-
bé altres causes i terminis sense 
normalitzar-lo com a prestació sani-
tària de la xarxa de salut pública, la 
proposta no recull gens ni mica les 
nostres expectatives i correm així el 
risc que tota la nostra mobilització 
anterior serveixi de poc.   

Passats vint-i-tres anys no és cap 
sortida plantejar ara dreceres noves 
o mitges tintes. O s’aborda el proble-
ma de fons o d’aquí a molt poc ens 
tornarem a trobar amb problemes 
semblants als viscuts darrerament. I 
francament, tan complicat no és, no-
més hi cal una mica de voluntat i de 
decisió per afrontar el que de debò 
és un problema: reconèixer l’avorta-
ment com a dret de les dones, treu-
re’l del Codi Penal i normalitzar-lo 
dins la xarxa de salut pública. 

El dret de les dones a decidir no ad-
met gaires interpretacions. O se’l 
respecta o no se’l respecta, no és 
una qüestió retòrica, sinó que té a 
veure amb la vida de les dones. Da-
vant de la maternitat i la sexualitat 
les dones tenim sentiments dife-
rents i ens hi posicionem de maneres 
molt diferents. El fet d’establir cau-
ses despenalitzadores de l’avorta-
ment suposa realitzar un procés de 
normativització dels nostres desigs, 
sentiments i decisions. Les causes, i 
ja se n’ha parlat abastament, poden 
ser múltiples: poden tenir a veu-
re amb els riscos per la seva salut, 
amb malformacions possibles, amb 
la seva situació econòmica, amb un 
canvi de les seves condicions de vida 
o de les seves relacions afectives, en 

definitiva, amb qualsevol causa que 
incideixi de manera determinant en 
el seu benestar o projecte de vida. I 
cadascuna d’aquestes eventualitats 
pot conduir a decisions diferents: des 
de la dona que davant un diagnòstic 
de malformació del fetus potser vul-
gui avortar o que en canvi decideixi 
de tirar endavant amb l’embaràs, la 
dona que vulgui continuar tot i que 
sigui un embaràs no desitjat o la que 
no ho vulgui fer senzillament perquè 
no vol cap fill o filla, i tanta legitimi-
tat té una decisió com l’altra.

El sistema d’indicacions es basa en la 
negació de l’autonomia de les dones, 
deixa la maternitat fora del seu àm-
bit de decisió i pressuposa la supe-
rioritat moral d’altres en lloc d’ella. 
És per això que no és acceptable una 
normativa que hi estableixi una altra 
causa que no sigui la mateixa decisió 
de la dona.  

Però el dubte sobre la nostra capaci-
tat ètica per discernir i decidir també 
sorgeix quan es planteja l’existència 
de centres d’assessorament especí-
fics i períodes de reflexió. Hi ha mol-
tes maneres directes o indirectes 
de penalitzar i reprovar les dones, i 
aquestes no haurien de tenir cap lloc 
dins una nova llei.

La proposta de la qual partim, la 
d’una regularització civil mínima, 
exclou l’establiment de terminis 
penals. La determinació dels termi-
nis és d’una rellevància enorme des 
del punt de vista sanitari, i caldria 
tenir-los en compte a l’hora de re-
glamentar-ne la pràctica i diferen-
ciar-hi els avortament de baix i alt 
risc,1 però no des del punt de vista 
de la legitimitat de la decisió de la 
dona. Per què fins a la setmana ca-
torze és vàlida la decisió de la dona 
i a la setmana quinze ja té menys 
capacitats per decidir? Però el debat 
sobre els terminis s’ha desplaçat cap 
al camp de la ciència. Tanmateix, la 
diversitat de propostes i arguments 
quant al tema (20, 23, 24 setmanes) 
demostra que no hi ha una «veritat 
científica» sobre l’inici de la vida hu-
mana, de la viabilitat del fetus. És un 
camp poc idoni per al debat, perquè 
és aquí on la dona desapareix del tot 
com a subjecte de ple dret que ara 
s’atorga al fetus, terra fèrtil per als 
antielecció i la seva croada a favor  
d’«humanitzar el fetus». 

I la regulació mínima civil que el re-
conegui com a dret, vol dir la desapa-
rició del article 145 del Codi Penal, i 
la desaparició de l’article 417 bis del 
Codi Penal de l’any 1973 que encara 

està en vigor. Mantenir-ho així és un 
veritable afront a les dones. Signifi-
ca que en penalitzen la decisió si no 
s’encabeix dins els límits imposats, 
que, llevat d’alguns casos, no podrà 
ser subjecte de dret perquè serà el 
fetus el «ben protegit» i això sig-
nifica que es mantindrà la culpa de 
les dones davant l’avortament, és en 
aquest extrem on se centra l’actua-
ció dels antielecció.

Com ja assenyalava al començament, 
l’avortament és també una qüestió  
de salut pública, de dret a l’aten-
ció sanitària. Normalitzar-lo com a 
prestació sanitària pública és l’única 
manera de garantir-ne justament la 
universalitat de la prestació (és per 
això mateix que es defensa la sanitat 
pública per damunt de les privatitza-
cions) i d’exigir un tractament mè-
dic, i no especial i gairebé paramèdic 
com està passant a l’actualitat, per a  
l’avortament.  Però també perquè si 
la pràctica de l’avortament es limita 
a les clíniques privades, que ara són 
les que estan resolent el problema, i 
no s’assumeix com a prestació sani-
tària, l’avortament acabarà «guetit-
zant-se» i les clíniques privades es-
devindran més vulnerables als atacs 
dels antielecció. 

Normalitzar els avortaments signifi-
ca que s’han d’incloure dins la pràc-
tica mèdica i, a part de moltes altres 
mesures que en modifiquin la inhibi-
ció actual del sistema públic de salut, 
cal resoldre l’objecció de consciència 
generalitzada que es practica actual-
ment i que és un dels obstacles més 
grans a l’hora de tirar endavant amb 
el nostre objectiu. La situació ha ar-
ribat a un extrem en què podríem 
afirmar que ara com ara són les ma-
teixes institucions sanitàries les que 
objecten, en el sentit que aquestes 
institucions no atenen la demanda 
d’una prestació sanitària i que la sa-
nitat pública no pot estar protegint 
més la consciència del professional 
que no el dret d’assistència sanitària 
de la dona. Les institucions no són 
subjectes morals, per tant, no hi ha 
lloc per a l’objecció de consciència i 
la llei ha de garantir que a tots els 
centres públics es pugui atendre la 
petició de la dona que vulgui avor-
tar.  

Per acabar, voldria comentar les ob-
jeccions que s’interposen a la pro-
posta de regulació mínima com la 
que es planteja ara des d’organitza-
cions feministes. Diuen, criticant-la, 
que és maximalista. Això no és nou, 
és exactament el mateix que ens van 
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retreure a finals dels anys setanta i 
a principi dels vuitanta quan des de 
la Coordinadora Estatal d’Organit-
zacions Feministes vam rebutjar la 
despenalització parcial proposada 
pel govern de Felipe González (ac-
tualment en vigor). Els fets ens han 
donat la raó: hi havia prou motius 
per no donar-hi suport i considerar 
la proposta alternativa que s’hi feia. 
No ho estic plantejant des d’una po-
sició d’autocomplaença, sinó perquè 
el que era just i, per tant, necessari, 
era allò que nosaltres plantejàvem i 
això ens hagués evitat passar per tot 
aquest calvari d’anys, ara justament 
que és palès que les posicions mini-
malistes no van acabar sent les més 
possibilistes. 
 
Ara, com aleshores, es constata que 
no es pot arribar a cap altre consens 
major atesa la pressió dels sectors 
contraris a l’avortament. Però l’ex-
periència d’aquests anys bé ens ha 
de servir d’alguna cosa perquè ens 
ensenya que els sectors antielec-
ció, amb la jerarquia eclesiàstica al 
capdavant, en aquell moment van 
orquestrar una campanya extrema-
ment violenta contra l’avortament 
i els drets de les dones, igual com 
la que organitzaran ara sigui quina 
sigui la proposta que s’hi faci. No-

1 L’1,9 % de les dones avorten de més 
de 20 setmanes (cal tenir en compte 
que el diagnòstic prenatal per a la de-
tecció de malformacions només es fa a 
partir de les 20 setmanes).

més cal anar a les hemeroteques per 
consultar els diaris de l’època per 
constatar-ho. Això no ho podrem 
evitar, però si es fa un debat tan dur 
i agressiu ha de ser per alguna cosa 
que realment valgui la pena. 

L’experiència també ens ense-
nya la instrumentalització que es 
fa d’aquest debat, que suscita els 
plantejaments i atacs del fonamen-
talisme catòlic per polaritzar l’opi-
nió entre les i els partidaris del sí a 
l’avortament i els del no a l’avor-
tament, i que tracta d’invisibilitzar, 
dins aquest garbuix, qualsevol pos-
tura crítica amb la proposta del 
govern en què el dret a deci-
dir de les dones sembla una 
mera abstracció i bandera 
coincident dels defensors 
de l’avortament, encara 
que el dret es tradueixi en 
propostes diferents. 

Ens hi juguem molt, i no ser-
veixen propostes només per sortir 
del pas. Tots aquests anys de lluita 
per al dret de l’avortament legiti-
men les feministes a l’hora d’exi-
gir un canvi clar i ferm. Senyo-
res i senyors diputats del PSOE, 
IU-IUEV-ERC, BNG, arribin a 
un acord i treguin finalment 
l’avortament del Codi Penal!

Barreja’t amb Mi és el programa que creem i tirem 
endavant un grup de dones emigrades de l’associació 
Por Derecho Propio. El programa s’emet cada setmana 
per Ràdio Cubelles (107.5 FM i www.radiocubelles.net), 
els diumenges d’11 a 12 del matí i es repeteix els dilluns 
d’1 a 2 del migdia i de 10 a 11 del vespre. Si consulteu 
porderechopropio.blogspot.com podreu accedir a totes 
les emissions. 

teixidores de somnis

luz cassino
associación por derecho propio
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Dissenyar i concretar el nostre pro-
grama de ràdio era un desig que 
anàvem filant des de feia ja moltes 
llunes... era allà, arraulit, ens estava 
esperant i ens va arribar just quan ens 
sentíem tan adultes però alhora tan 
principiants per tafanejar fora del niu 
protector que havia significat i signi-
fica encara l’associació i les nostres 
famoses reunions dels dijous. Ens va 
arribar, doncs, en el moment que es-
tàvem preparades per desplegar ales 
i sortir al món per transmetre expe-
riència i per fer-nos, finalment, molt 
més visibles (i audibles).  

Barreja’t amb Mi és la consolidació 
dels objectius de l’Asociación Por De-
recho Propio des d’on, les fa més de 
cinc anys, fem la primera acollida al 
col·lectiu estranger que arriba a Cu-
belles, al Garraf, i a les altres comar-
ques veïnes.  

Amb els nostres projectes Manos en 
Red i Palabras de Mujeres contribuïm 
a la participació social i a l’apodera-
ment de les dones estrangeres. Els 
dos projectes treballen a favor d’una 
convivència profitosa entre la pobla-
ció que arriba d’altres cultures i la po-
blació autòctona. 

De mica en mica esdevenim periodis-
tes, locutores, expertes, investigado-
res, entrevistadores, poetes, sàvies, 
viatgeres, comunicadores... teixidores 
de somnis...

El Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya ens va atorgar el I Premi per a la 
Diversitat a l’Audiovisual, en la cate-
goria de programa de ràdio, basant-
se en el següent: «A Barreja’t amb 
Mi, de l’Asociación Por Derecho Pro-
pio emès per Ràdio Cubelles, perquè 
posa de manifest la capacitat d’un 
col·lectiu associat de persones immi-
grades que esdevenen protagonistes i 
gestores de les seves informacions en 
un mitjà de comunicació públic i amb 
voluntat d’audiència genèrica».

I el senyor Domènec Sesmillo, presi-
dent ara en funcions del CAC, va afe-
gir-hi encara: «Ens va semblar molt 
més dinàmic, diferent... integra les 
maneres de tractar la diversitat en 
una emissora de ràdio».

Les dones de Barreja’t amb Mi hem 
conjurat el temps, som una mica 
fetitxeres però finalment hem es-
tat víctimes del nostre encís davant 
d’aquest procés de creació i hem 
après que de la nostra conspiració 
neix en realitat el nostre poder. 

* Mézclate Conmigo / Barreja’t amb Mi  és soci d’AMARC 
(Associació Mundial de Ràdios Comunitàries) i Integrant de 
la Xarxa de Dones d’AMARC-Europa.

Però Barreja’t amb Mi és, sens dubte, 
una eina de sensibilització molt po-
tent quant a la seva feina de visibilit-
zació del col·lectiu estranger, de tren-
cament de prejudicis i per evitar la 
discriminació, especialment pel que 
afecta a la visibilitat de les dones. 

També dóna veu pròpia a perso-
nes que encara no en tenien, ja que 
estrangers i estrangeres participen 
permanentment i activament del 
programa, hi aporten informacions 
i vivències del col·lectiu i dels seus 
països d’origen, però no des de la 
problemàtica, sinó des dels aspectes 
positius, des de les seves contribuci-
ons com a ciutadans i ciutadanes de 
ple dret.

Barreja’t amb Mi esdevé d’aquesta 
manera un espai privilegiat de convi-
vència, de reconeixement, de nome-
nament, de posicionament davant de 
l’emergent, però necessària barreja 
de mons diferents, de participació, 
de visibilització, de reflexió, d’inves-
tigació, de formació, de transmissió 
de cultures i, a més a més, font de 
gaudi. 

Nosaltres, les dones de l’equip, ens 
aboquem golafres a l’aventura que 
significa cada programa. Tot se’ns 

presenta com una sorpresa: l’art 
d’escoltar, l’art de preguntar, l’art 
de comunicar... La tertúlia flueix es-
pontània, també així sorgeixen les 
emocions, les rialles, les complicitats 
entre nosaltres i amb l’audiència. Tot 
i així, les xerrades no són del tot im-
provisades, sinó conseqüència de llar-
gues hores d’investigació i suculentes 
reunions de producció en què esbos-
sem, planifiquem i estructurem cada 
programa on, a partir d’una idea, d’un 
tema, d’una pregunta, d’un desig, 
d’un sentiment... ens l’anem imagi-
nant de mica en mica i, talment una 
endevinalla, acabem per descobrir-la. 

Triem amb molta cura les músiques 
que s’intercalen entre les poesies i les 
vivències, ens deixem travessar per la 
veu o la paraula d’una altra que des-
cabdella miracles, aviva els records i 
ens provoca perquè agafem la guitar-
ra i cantussegem una estrofa o ens 
emboliquem a entonar una milonga. 

Ens sentim privilegiades per comptar 
amb la implicació de les nostres com-
panyes i companys de ràdio Cubelles 
que van confiar en aquest projecte 
i ens van ensenyar els secrets de la 
radiofonia, amb rigor i un sentit de 
l’humor excel·lent.  

El desig inicial es va convertir en ale-
gries, satisfaccions, aprenentatges, 
realitats diàries, recorreguts compar-
tits...

I continuem caminant... i continuem 
filant somnis que ens duran a d’altres 
somnis i encara a d’altres i altres...

Dins la nostra natura, som teixidores 
de somnis que ara compartim. 

Quan la Roxana, que ha nascut a 
Uruguai, comenta l’agenda i recoma-
na les lectures de la setmana..., cons-
pirem! 

Quan la Gloria, xilena, esquinça la 
veu en un folklore que descriu cultu-
res i essències vives..., conspirem!

Quan la Patricia, que ha nascut a Co-
lòmbia, articula la plàstica i la poe-
sia amb recorreguts pel ciberespai..., 
conspirem!  

Quan la Lucia, boliviana, recrea el 
fe quotidià i màgic de les cuines del 
món..., conspirem!

Quan la Luz, que ha nascut a Argen-
tina, imagina entrevistes i les seves 
possibles evocacions i fa un cop d’ull 
a la tasca de totes plegades..., cons-
pirem!



marta darder
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L’Ester Xargay i la Carmen G. Mar-
tínez busquen; es miren l’espadat 
des de dalt i planegen volant al buit 
mentre recullen totes les pedres pre-
cioses que troben pels aires. Tenen el 
do de poder aterrar amb flexibilitat 
en terrenys espinosos o capbussar-se 
en aigües remogudes.

La Mostra d’Art de Dones del 2007 
(26 d’abril - 12 de maig) FEM ART’07 
de Ca la Dona, sobre «El temps» va 
ser, en certa manera, l’espurna im-
pulsora –o l’excusa– de la creació de 
les obres Tot raja, res no és d’Ester 
Xargay i loqu€valeunminuto de Car-
men G. Martínez. Les dues autores 
treballen el concepte temps des de 
punts de vista dispars, amb contin-
guts molt diferenciats, en un suport 
similar, amb videoinstal·lació; usen 
el vídeo com a canal i l’ocupació 
de l’entorn per incloure la visitant 
en l’obra. Abandonen la bidimensió, 
ocupen l’espai per provocar el desig 
de l’altra a banyar-se en la cascada o 
a pensar en un minut ideal. Són dues 
dones que en fer evolucionar el seu 
art, en la il·lusió d’investigar i trobar 
més enllà, aconsegueixen transfor-
mar la societat. Lluiten també per un 
món més lliure, just i entremaliat.

L’Ester Xargay amb Tot raja, res no és 
es mulla amb les aigües fluents d’He-
ràclit i els referents incestuosos de les 
arts i la literatura. Aquesta obra des 
de l’Extra FEM ART’07 (s’exposà per 
primera vegada a la Galeria Safia)2 ha 
viatjat i s’ha mostrat al Festival de Ví-
deo i Arts Digitals de Girona, el VAD 
(2007), al festival de poesia «Poetry 
on the road» de Bremen (Alemanya, 
2008), i el mes de gener de 2009 ha 
estat a Irlanda a l’exposició «Body of 
water II» fruit d’un intercanvi entre 4 
artistes catalanes i 4 irlandeses, or-
ganitzat per la Galeria Safia de Bar-
celona i el West Cork Arts Centre de 
Skibbereen.

Fer allò prohibit per trobar alguna 
cosa més enllà. Saltar a l’altra banda 
per guaitar coses inesperades. Sor-
prendre’s. L’Ester ho fa des de la po-
esia i la videocreació, experimentant 
amb la tècnica i amb els llenguatges. 
La forma i el contingut traspassen els 
límits de les creacions habituals. In-
teressa el sentit i el no sentit. 

Tot raja, res no és3 també tracta allò 
prohibit i ho posa entre aigües. Tal 
com escriu l’Ester, el vídeo «recull 

una seqüència d’imatges que ens 
endinsen en un recorregut, d’anada 
i tornada, a través de l’art i de les 
lletres, amb el concepte de l’incest 
com a rerefons: una trama de noms 
i de títols d’obres que, incestuosa-
ment, han transgredit els codis cul-
turals que ragen per les escletxes del 
temps». Mirar de cara i afrontar els 
reptes, creuar les barreres que ens 
han dit que no saltem i anar disso-
lent pors, tanques, murs. Crear allò 
que no existeix. Riure de nosaltres 
mateixes ens permet sobreviure i 
avançar, sumar-nos al riu i fluir en-
tre la natura, perquè tal com diu: Tot 
raja, res no és.

loqu€valeunminuto de Carmen G. 
Martínez es va exposar per prime-
ra vegada a Ca la Dona dins la FEM 
ART’07;4 va ser mereixedora d’un 
dels dos ajuts a la producció,5 i el 
treball resultant es va mostrar dins la 
FEM ART’08,6 sobre  “Cuidadania”, a 
la Galeria Safia el 2008. L’obra ha vi-

atjat per tot el món des de Girona, al 
VAD 2007, fins ara a Tailàndia, pas-
sant també per la xarxa en la Marató 
On Line de San Antonio (Texas).7

Carmen G. Martínez, en el projecte 
obert i infinit de loqu€valeunminuto, 
demana un minut i un desig de la 
vida de les dones que així li ho vo-
len donar. La videoinstal·lació exposa 
el treball i el preu de treballs de les 
dones en un minut i el contraposa 
al somni de les mateixes d’un minut 
ideal; «dimensiona el temps, la feina, 
els diners i els somnis» tal com ens 
explica la mateixa artista a la seva 
web www.loquevaleunminuto.com.                 

de la FEM ART’07 a 
l’altra banda del món
1 Primer vers del poema «¡Salta la tanca/ trenca la balda/ 
provoca tempestes/ pixa’t al llit.» de la instal·lació Pixa’t al 
llit de Marta Darder, 9a Mostra d’Art de Dones FEM ART ‘02, 
Ca la Dona, Barcelona, p. 6-7.

3 El títol de l’obra és l’últim vers del poema, que recita la 
mateixa autora al vídeo de l’obra, Coda Per Torna d’Ester 
Xargay publicat per primera vegada a Ester Xargay, Darrere 
les tanques, El Tall editorial, Palma de Mallorca, 2000, p. 
39-41; també el podeu llegir a: Barcelona review #13, juny 
– agost, 1999:  http://www.barcelonareview.com/13/c_
ex.htm; una imatge de l’obra la podeu veure al catàleg de la 
FEM ART’07: Ca la Dona (ed.), 13ena Mostra d’Art de Dones 
FEM ART’07, Barcelona, p. 72 i 97 i una foto i el poema al 
catàleg de l’exposició “Body of water” Sàfia/West Cork Arts 
Centre, Skibbereen, 2008, p. 28-31.

4 Veure catàleg Ca al la Ddona (ed.), 13a Mostra d’Art de 
Dones FEM ART’07, Barcelona, p. 44 i 88. 

5 L’altre ajut el va rebre Ángela Palacios, veure el catàleg 
Ca la Dona (ed.), 13a Mostra d’Art de Dones FEM ART’07, 
Barcelona, 2007, p. 23 i 93 i 14a Mostra d’Art de Dones FEM 
ART’08, Barcelona, 2008, p. 52 i 108.

6 Veure 14a Mostra d’Art de Dones FEM ART’08, Barcelona, 
2008, p. 48 i 103.

7 Veure www.loquevaleunminuto.com. L’obra s’ha vist entre 
d’altres a: Maraton online de 24 hores, 24 artistes del món 
per celebrar el 24è aniversari de Jump Start Performance 
company a San Antonio (Texas), del 15 al 19, octubre 
2008. Al VAD Festival, Casa de la Cultura, Girona, 17 de 
maig 2008. Nit de Museus i Nit de Galeries. Galeria Safia 
dins Fem Art’08 i Loop 2008, Barcelona, 10 al 15 de març 
2008. Centro Cultural Casa Sagnier, Barcelona. Universitat 
Autònoma de Barcelona, 12 de març, 2008. Biblioteca de 
Tiana, 8 de març, 2008. Sala de l’Orfeó, Entitat Cultural 
St. Jaume, Premià de Dalt, Dones de Dalt. Centre Cultural 
Born, Barcelona, 3 de febrer 2008. Actividad Lúdica con 
trabajadoras, Las Dignas, El Salvador, nov. 2007. Vídeo Club 
Pim Pam Films, Barcelona, 13 de desembre 2007. AMATEUR 
boutique, Barcelona, del 13 al 31 d’octubre 2007. Centre 
d’Art La Rectoria, Barcelona, 14 de setembre 2007.

1

De dones intrèpides i de màgies sorprenents la vida en va plena. 
Cal però tenir l’ànim obert per veure les fades traginant amunt i 

avall! Como muestra, un botón. Dues dones amb força de voluntat 
i molta empenta travessen fronteres, salten tanques, trenquen 
baldes, provoquen tempestes i, potser, es pixen al llit i tot, una 

amb un desig de transgressió d’allò prohibit en l’experimentació 
constant, l’altra movent-se per la terra amb la feina al damunt.

2 Galeria Safia, c/ Bruniquer 9, Barcelona; 
www.galeriasafia.com



Un temps per a cada persona on po-
dem veure com augmenta o com es 
queda parat el preu per segon: do-
nes professionals donant de mamar, 
rentant els plats, cantant; enginye-
res, pianistes, policies, empresàries, 
venedores, dependentes... de països, 
d’orígens, de cultures diverses; men-
tre mirem el vídeo donem la volta al 
món. Els somnis de les dones se’ns 
emporten: un minut per estar amb 
els meus fills, un orgasme d’un mi-
nut!, un minut per asseure’m al sol, 
un per mirar els ulls de la meva com-
panya, un per dormir, un per... viure. 

Via mail, “perdida en una aldea al 
norte de Tailandia” la Carmen ens 
explica impressionada: «fui a visitar 
a un grupo de mujeres que trabajan 
con proyectos de empowerment y 
desarrollo para mujeres en los cam-
pos de refugiados de gente birmana 
en Tailandia... les puse el minuto... y 
era FLIPANTE... increíble... Captaron 
la idea, preguntaban, hacían conver-
sión de euros a su moneda, se reían, 
se identificaban con algunas, se pre-
guntaban por otras... ufff... todas allí 
sentaditas en el suelo... y una quiso 
participar en el proyecto, pero no 

pude grabar su cara porque toda la 
organización hace trabajo secreto 
porque el gobierno militar de Birma-
nia no les deja... no te imaginas... el 
minuto ideal de la chica era tener un 
minuto extra de electricidad para su 
comunidad porque así pueden hacer 
más cosas... su minuto era 0.0001 
euros... haciendo documentación 
para la organización. uff... ».

Un minut d’electricitat… 

Un minut de descans. L’art, 

en alguns casos, travessa 

abismes, ciments i reixes, 

uneix dones, transforma 

i dóna vida. Tot flueix.

gimnàstica passiva.

està tot fatal. però anem fent

e x e r c i c i s  e s p i r i t u a l s .  t a u l a  n ú m e r o  7

El boix, la ginesta, els pins i els pixa-
pins, romaní i farigola. Calçotades a 
l’engròs, fum fum fum.

Tenim pressa, com sempre. Això no 
pot ser, ens diem. Està tot fatal.

Ahir ens vam fer d’un grup del face-
book: crisi total al patriarcat global 
(i al local).

Però encara hem tingut temps 
d’anar de rebaixes. Evitant les grans 
cadenes de distribució, per ser una 
mica correctes (bé, no negarem ha-
ver-ne trepitjat una o dues o més).

la mar, la lluna i la pruna

< < | |

| | > >
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Quan estudiàvem Història, sempre 
ens deien que hi havia cicles, temps 
de crisis i revolucions, i temps de 
calma i tranquil·litat. No sabem si 
fins ara hem viscut –al nostre racó 
de món– en calma tensa, o què. I 
si ara vivim en crisi i hem d’espe-
rar una revolució –al nostre racó 
del món–. En un sopar nadalenc 
d’amiga invisible, d’aquests que es 
fan amb moooolt de retard, unes 
col·legues ens deien que l’horòs-
cop de no recordem quina cultura 
que no és la d’aquest racó del món 
–ooooohhhh, que hi ha cultures 
més enllà de la nostraaaaaaaa?!?!– 
deia que entrem en un període 
d’agitació, de crisi i revolta, que du-
rarà fins al desembre de 2011. 

A més, és totalment inversemblant. 
Des de quan es considera desastrós 
un increment dels beneficis (encara 
que sigui menor que altres anys)? 
Des de quan un creixement 0 és un 
retrocés? I per què hem de créixer 
sense parar? Com és que si quan no 
tenim diners qualsevol ciutadana 
de seny redueix despeses supèrflu-
es, els governs continuen gastant i 
gastant en aquelles coses que ens 
fan emprenyar tant (com publici-
tat a tot color, protocols, canapès 
i tantes altres coses). 

[Parèntesi: en aquell moment ja 
hauríem hagut d’inaugurar la nova 
casa de Ca la Dona. Això vol dir que 
farem totes les obres enmig de cri-
sis i revolucions.]

Del que estem segures és que en 
Solbes i companyia no ens volen 
dir l’abast real de la crisi. El sistema 
econòmic ha petat, i segur que el 
poden apedaçar, per exemple amb 
subvencions a la indústria auto-
mobilística i als bancs. Però això 
no resoldrà la crisi de fons. La in-
dústria de l’automòbil ha de petar, 
perquè o peta ella o peta el plane-
ta. La construcció havia de petar, 
no s’aguantava per enlloc la gran 
oferta d’habitatges i l’espiral de 
preus amunt i amunt... o havíem de 
tenir cadascuna 2 o 3 cases? Carre-
gar-nos els nuclis antics de tots els 
pobles? Tenir 4 hipoteques? I tot 
amb el mateix sou? És que és de 
sentit comú, però sembla que en-
tre la gent amb responsabilitats de 
govern, aquest sentit no és el que 
més abunda.

Quan estudiàvem Història, només 
ens ensenyaven la visió lineal i qua-
driculada del temps i la vida. I atès 
que aquesta és una solemne tonte-
ria, com coi ho hem d’entendre, tot 
plegat? 

Un amic africà ens deia que per què 
ens espantem tant, que ell i el seu 
país i la major part del món han 
viscut tota la vida en una crisi molt 
més profunda que aquesta. Que no 
n’hi ha per tant. 

Nosaltres sabem que aquesta crisi 
no té a veure amb nosaltres. Vaja, 
que som prou expertes en econo-
mia domèstica, en no estirar més 
el braç que la màniga, en aprofitar, 
reutilitzar, reduir... Que d’on n’hi ha 
poc, no en pot rajar gaire més, tot 
i que podem convertir l’aigua en vi 
i la farina en pa, i que on mengen 
dues en mengen tres, i també més. 
Hem heretat l’economia de guerra 
en què han viscut tota la vida les 
nostres iaies. No negarem que la 
societat de consum ens té força 
pervertides, que comprem quan 
no necessitem, i de més i tot, i que 
mengem carn en excés, gairebé 
tots els dies de la setmana (excepte 
la Mar, que és vegetariana i menja 
soja transgènica). Però us podem 
assegurar que aquesta crisi no té a 
veure amb nosaltres.

Sí, ja sabem quina és la resposta 
liberal a totes aquestes preguntes. 
Ja sabem que ens diran que no po-
dem ser tan ingènues. Ja sabem que 
fins la més petita ciutadana té part 
de responsabilitat que el món sigui 
com és... Però creiem que, sobretot, 
tenim l’energia per fer que el món 
no sigui com és, perquè per a fer-
lo com ja és ara hi ha massa per-
sones amb poder i interessos amb         
mooooolta més responsabilitat que 
la nostra. Però realment, tot plegat 
és tan absurd... 

Tornem al que volíem dir: és que 
estem preparant la revolta? L’estan 
preparant en altres països? No? 
Que sí? Serà aquesta una oportuni-
tat d’or (mai pitjor dit) per a canvis 
estructurals? Vaja, que és tan evi-
dent que el capitalisme és un fias-
co, un gran sistema on les diferèn-
cies es converteixen en exclusions... 
Que si no es mou ara, ja no sabem 
quan ho farà. 

Però hi estem totes tan ficades... 
avui no tenim ganes de fer gimnàs-
tica ni cap taula d’exercicis. La Mar 
té una contractura i jo, mal de cap. 
La Pruna està fent un màster en 
temporalitat. Fa un aire huracanat 
que ens ha destrossat les plantes. 
No tenim esma per al sexe (però 
ens hi obliguem, per si de cas). Les 
notícies són lacrimògenes, com 
sempre, o més fins i tot. La situació 
de Gaza, vergonyosa. Ens repeteix 
l’all del dinar. M’acaba de venir una 
regla de tres parells d’ovaris. I a la 
Mar encara pitjor: no li ha vingut. I 
parlant de regles i sexe: amb quina 
llei ens sorprendrà el govern, pel 
que fa a avortament? 

Ja podem esmolar les ungles... que 
la revolta s’acosta! (o no, què hi fa-
rem) (però d’il·lusió també es viu) (i 
al final, els desitjos són els que fan 
les realitats, així que és millor actu-
ar com si la revolta s’acostés, per-
què així s’acostarà de debò) (visca 
visca visca, la lluita feminista!).

Crisi total al sistema patriarcal!
La Mar, la Lluna i la Pruna.

> > >
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Us presentem...
10 anys treballant per la salut de les dones
Xarxa de Dones per la Salut.

Quan es comença un projecte, una no sap a priori si donarà de si, 
quan durarà, què s’aconseguirà de tot això que es planifica i somia. 
Després, a poc a poc, la cosa va prenent cos. Un cos amb vida pròpia 
que, a mesura que es desenvolupa, a vegades s’assembla a allò que 
s’havia projectat i altres vegades no. Però és un cos viu, ni més ni 
menys. I així, un dia, descobreixes que ja han passat deu anys, i que 
aquella fràgil criatura feta d’ il·lusions i esforços robats a les energies 
residuals de la jornada quotidiana compleix deu anys. Llavors ve allò 
de «per què no fem un llibre?».

No sabíem les dones que ens reunim un dimecres al mes per pensar, 
projectar, xerrar, i riure juntes que la nostra xarxa compliria deu 
anys amb tan bona salut i vocació per complir-ne molts més, i que 
voldríem passar a la posteritat també amb un llibre.

Per això aquest llibre és així, i això és el que n’ha sortit. En fi, un 
document que té més de punta d’iceberg que altra cosa, però aquest 
és el seu encant. Sembla dir: «això és el que hem rescatat però n’hi 
ha més, molt més».

La xarxeta
Si vols el llibre, el pots obtenir gratuïtament posant-te en contacte amb la 
Xarxa de Dones per la Salut, enviant un correu electrònic a
accio@xarxadedonesperlasalut.org

xarxa de dones per la salut






