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Aurora Gómez Cano (1951 - 2006)
La nostra amiga i sòcia de Ca la Dona, Aurora,
va morir la matinada del 6 de setembre,
després d’enfrontar un càncer amb alegria i
unes immenses ganes de viure…

El seu amor a la vida, a les seves idees i a les amigues serà sempre amb
nosaltres. La seva presència a la Gran Trobada de Dones del juny passat a les
Llars Mundet, va ser el darrer suport al seu compromís amb el feminisme.
Mai t’oblidarem.
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| editorial | consell de redacció

Espais en moviment (segona part)
A la clausura de la Trobada de dones celebrada a les Llars Mundet a principis de
juny, es va concretar com a un dels reptes importants que té el moviment feminista
actualment el fet d’aconseguir un local per a Ca la Dona:
Us fem una proposta molt concreta i que ens implica a totes: Ca la Dona, l’espai de
trobada del moviment feminista necessita més espai. Hem crescut , hi ha
més grups, hi ha més dones, no hi cabem. Hem de ser conscients que,
malgrat estigui a Barcelona, Ca la Dona és el referent del moviment
feminista a Catalunya. Ara “tenim” un nou local situat al carrer
Ripoll, amb unes característiques molt especials per tractar-se
d’un edifici de patrimoni històric que cal restaurar i necessitem
moltes energies i forces perquè sigui viable el projecte. Encetem
un procés col·lectiu i ja n’anirem parlant perquè necessitem tota
l’ajuda i la col·laboració possible.
Ja fa temps que en parlem i continuarem parlant-ne perquè al
voltant del local es vinculen moltes qüestions importants de relació,
funcionament i organització del moviment feminista i dels diferents espais
de dones que existeixen. Aleshores és quan es veu que no és fàcil tampoc aconseguir
el temps per parlar de totes aquestes qüestions importants sense que la urgència
dels terminis, de la paperassa, dels diners se’ns tiri a sobre. Hem repassat i encara
continuem repassant els espais de dones que tenim a la vora i més lluny per veure’n
i fer-ne veure la importància i la diversitat i poder “centrar” d’aquesta manera la
realitat de Ca la Dona amb tota la seva força i experiència. El projecte que tenim
entre mans sobre el local del carrer Ripoll és un salt qualitatiu que ja ens ha permès
aprendre moltes coses i crear relacions i vinculacions enriquidores amb totes les
dones que ens han ajudat i animat en les accions que hem fet fins ara, perquè la
presa de decisions no és fàcil, si es pensa en la quantitat de feina que tenim per
endavant. Evidentment a l’assemblea de sòcies d’enguany aquest va ser el tema
i sobretot la manera o les maneres de dinamitzar el procés amb les comissions
corresponents que ja té una fita en la trobada prevista per al dissabte 7 d’octubre.
Lamentablement hi ha altres temes recurrents que van apareixent a la revista com
són els referents a la violència i també ens interessa molt donar-los espai i conèixer
l’opinió de les dones que la viuen de prop. El nostre compromís contra la violència
patriarcal en totes les seves formes es renova dia a dia davant dels conflictes i
guerres que provoquen el dolor i la mort de dones i criatures.
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socialista). Professora de polítiques a Ithaca College, Eisenstein ha
desenvolupat els seus estudis articulant tres eixos conceptuals:
classe econòmica, jerarquia sexual i raça. En els últims anys la seva
producció intel·lectual s’ha centrat en l’elaboració d’una resposta
feminista crítica transnacional front el capitalisme globalitzat,
que desafia clarament l’administració Bush i la seva justificació
de la guerra en nom de la llibertat, la democràcia i els drets de les
dones. La més recent producció teòrica la podem trobar en el seu
últim llibre (de pròxima publicació) Imperial Democracy: Gender
Decoys and Racial Enemies (Democràcia imperial: reclams de gènere i
enemics racials) i en Against Empire (2004) (En contra de l’imperi) 1.
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Conflicts in the 21st Century; The Female Body and the Law i Manmade Breast Cancers.
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Patriarchy, Capitalism and the Lure of Cyberfantasy; HATREDS: Racialized and Sexualized
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1. Eisenstein també és autora d’importants obres com: The Color of Gender; Global Obscenities:
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for Socialist Feminism (1979) (Patriarcat capitalista i feminisme
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clàssics del feminisme socialista Capitalist Patriarchy and the Case
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investigadora feminista nord-americana, autora d’un dels textos
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Zillah Eisenstein és una destacada activista, educadora i
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| entrevista

Ens podries descriure breument el context
actual dels Estats Units sota l’administració
Bush utilitzant les teves categories
analítiques que relacionen capitalisme,
patriarcat i racisme?
Generalment descric els Estats Units
sota l’administració Bush amb una
combinació de caracteritzacions, estem
parlant d’una democràcia neoliberal
articulada amb una democràcia feixista
que es caracteritza a més per tenir una
ideologia política patriarcal i racista.
Què va succeir després de la derrota de
Kerry? Quina és la situació actual del
moviment feminista als Estats Units sota
l’administració Bush i la seva ofensiva
neoconservadora?
El govern de Bush ha eliminat
pràcticament totes les lleis que van
garantir la igualtat de les dones pel que
fa als homes i al mateix temps les lleis
d’acció afirmativa per a la població
afrodescendent. Sota el doble pretext
de la garantia de seguretat i la guerra
contra el terrorisme, als Estat Units ha
augmentat el racisme i la misogínia.
Cal recordar que Bush no va guanyar
les eleccions sinó que va ser la cort
suprema qui li va concedir el triomf, el
nombre de vots va ser molt ajustat i hi
va haver dubtes sobre la legitimitat de

la superioritat dels vots republicans.
Independentment d’això, Kerry va
perdre perquè va ser incapaç de
presentar una alternativa democràtica
real, no es va oposar a la invasió de
l’Iraq des del principi sinó que ho va
fer molt tard. Això va permetre Bush i
el seu cercle presentar Kerry com a un
home femení prop de les dones, amb
la qual cosa va crear un context de
reacció contra el feminisme mateix.
Segurament la pitjor conseqüència de
la victòria neoliberal conservadora és
el fet que una part de l’espai feminista
ha estat ocupat per dones destacades
de l’àmbit republicà com Condoleezza
Rice o Karen Hughes, figures femenines
políticament significades malgrat ser
clarament neoliberals i conservadores.
Elles han ocupat i llevat un espai
legítim per a la lluita feminista.
Com l’administració Bush ha utilitzat
la retòrica dels drets de les dones per
justificar les guerres de l’Afganistan i de
l’Iraq?
Potser la part més avorrible i repudiable
de la retòrica de Bush és que utilitza el
llenguatge i el pretext de la defensa
dels drets de les dones per justificar una
política que és absolutament militarista
i agressiva. Vull subratllar el fet que
aquest llenguatge aparentment liberal i
>>>

i foto | judith muñoz saavedra

favorable als drets de les dones s’utilitza
per justificar i camuflar una política que
mata les persones. Hi ha evidència que
a l’Afganistan la vida de les dones avui
dia és pitjor que abans de la intervenció
occidental en què l’exèrcit dels Estats
Units hi va jugar un paper fonamental.
En aquest escenari, quin és el rol de
la figura femenina de Cindy Sheehan,
la mare nord-americana que demana
a Bush que li expliqui la causa noble
per la qual segons el president va
perdre la vida el seu fill a l’Iraq?
Ella és una persona que es mobilitza,
que ha creuat el país, que ha tingut i té
un paper polític extraordinàriament
important en la mesura que inspira
manifestacions amplíssimes en el
“moviment” pacifista als Estats Units,
moviment que és bastant més gran i
més ampli que no suposem des de fora.
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En els teus últims articles, especialment
el de la presó d’Abu Ghraib2 i en el teu
nou llibre, utilitzes el terme “reclams
de gènere”; ens podries explicar a què
et refereixes amb aquest terme?

2. A la fi d’abril del 2004 un canal nord-americà de
notícies va exposar les tortures, abusos i humiliacions
a reclusos iraquians comeses per un grup de soldats
nord-americans a la presó d’Abu Ghraib. En una de les
imatges la soldat Lynndie England apareix sostenint una
corretja amarrada al voltant del coll d’un presoner nu.
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Utilitzo el terme “reclam de gènere”
per indicar i plantejar que en el cas de
la humiliació sexual a la presó d’Abu
Ghraib encara que estiguem veient
actuar una dona, això no té res a veure
ni amb el feminisme ni tan sols amb el
fet de ser dona. L’administració Bush
utilitza dones (females) per fer la
guerra i després a això li diu democràcia,
des de Condoleezza Rice que és al
capdemunt de tot l’estament militar fins
als milers de dones de color que estan
lluitant en aquesta guerra. En aquest
moment suposadament els Estats Units
tracten les dones com iguals i, per tant,
suposadament els Estats Units són un
país feminista i això no és cert. La gent
diu que el feminisme és occidental,
generalment s’equipara feminisme amb
els Estats Units i això actualment no
és així. Em refereixo al nostre estat, al
nostre ordre polític, a la nostra narrativa
política; hi ha feministes al nostre país
però no tenim poder. Però això no és del
tot cert si pensem que al meu país hi ha
una nova forma de feminisme que seria
el feminisme neoliberal i aquestes són les
dones (females) que diuen que al nostre
país hi ha democràcia per a les dones.
Tu has reflexionat sobre la confusió de
gènere que provoca el fet que dones
blanques humiliïn (no violin) homes
musulmans.

Podries explicar-nos aquesta aparent
contradicció, que un gènere normalment
sotmès a aquestes pràctiques, en
participi?
Lynndie England era una dona
(female) blanca que portava un home
musulmà amb una corretja a la presó
d’Abu Ghraib. Era una dona de classe
treballadora que va intentar trobar un
treball a Wall-Mart i no ho va poder
aconseguir. England no forma part de
l’exèrcit per un tema d’igualtat sinó
per una necessitat de trobar feina, això
no serveix d’excusa pel que va fer, que
és repugnant i rebutjable. Però ella no
tenia poder en aquesta situació, era
una actriu en una representació de
poder. Va anar a la presó i els veritables
responsables d’Abu Ghraib estan lliures.
Jo no veig cap prova de feminisme aquí.
Aquest és el tema central del teu pròxim
llibre; podries explicar-nos una mica més
sobre la perspectiva que utilitzes?
En el meu últim llibre argumento que
a l’actual escenari de militarisme i
capitalisme globalitzat, les dones
(females) són usades d’una manera
diferent i especifica. També vull fer
una pregunta dirigida a les feministes
de tot el món; ens hem de preguntar
si la mateixa idea de gènere està
<<||

canviant a causa d’aquest ús que està
fent l’imperialisme i el militarisme del
que seria la idea de female, és a dir de
la idea de gènere femení. En aquests
moments se l’està dotant de nous
continguts i això no està modificant la
mateixa idea de gènere. El que enteníem
per ser una dona, de fet, podria estar
canviant. Actualment el major nombre
de criatures soldats que hi ha al món
són nenes. Tenim dones suïcides que es
posen bombes, tenim cada vegada més
dones a l’exèrcit, tenim una militarizació
cada vegada més gran de la vida de les
dones a casa. Amb tots aquests canvis
podem dir que la definició de gènere
femení segueix sent la mateixa?,
les dones s’estan assemblant cada
vegada més als homes mentre que
els homes no s’estan assemblant més
a les dones? Jo no crec que això sigui
exactament veritat però de vegades
em sembla que sí que ho és. En el
llibre vaig mirar diferents situacions
de guerra a tot el planeta, i plantejo
que si no diem d’entrada què significa
el gènere, ens trobarem que el gènere
comença a significar coses diferents.
El meu argument polític no és dir que
el gènere és menys significatiu, sinó
que ara necessitem més el feminisme,
amb la qual cosa no vull dir que mai hi
hagi hagut només un sol feminisme.

iiiiiiiiiiiiii

| begoña zabala gonzález
| emakume internazionalistak

apunts des del feminisme:
la veu de les dones en la resolució del conflicte basc
Després de dir que estem enormement
esperançades per la declaració de treva indefinida per part de l’organització
armada ETA, així com pel tímid inici de
converses entre els partits polítics més
representatius del panorama polític,
m’agradaria assenyalar que aquest comentari va dirigit essencialment a analitzar diferents qüestions des d’una perspectiva de gènere i de les alternatives
feministes que pot haver en el camí de
la resolució del conflicte a Euskal Herria.
Deixo de banda, doncs, excepte petits
esments, la consideració més general del
conflicte i la seva resolució.
Així mateix m’agradaria destacar, per
començar i per separar qüestions, que
no em sembla que estiguem parlant solament d’un tema de participació de les
dones en els espais públics, sinó de l’anàlisi del conflicte des d’una mirada de les
dones i de les sortides feministes. No em
plantejo únicament que a la foto hi sur-

...que aquest comentari
va dirigit essencialment a
analitzar diferents qüestions des d’una perspectiva de gènere i de les alternatives feministes ...

tin les dones que participen activament
en les negociacions que hi haurà. Imagino una agenda amb temes que afecten
específicament les dones, i amb solucions i sortides especialment per a elles, o
sigui, per a nosaltres, dones que habitem
a Euskal Herria. Lògicament aquest plantejament només el podem fer des de les
dones.
Nosaltres en el conflicte
Vull reconèixer d’entrada la dificultat
que ens està suposant abordar aquest
tema als diferents grups feministes que
estem en això. Tot i que és freqüent dir
que ja tot està inventat i que només
hem de mirar altres experiències, senzillament no veig cap negociació precedent en què s’hagin tingut en compte les
qüestions que afecten essencialment les
dones d’una manera satisfactòria, excepció feta, potser, de la consideració de les
dones com víctimes en els recents conflictes de violació i assassinats massius.
Això no lleva perquè rellegim totes les
experiències i ens alimentem en alguna
mesura del ja avançat.

||>>

Teòricament i també en la pràctica, solament puc albirar, gairebé a manera d’intuïció, que en la resolució del conflicte
basc nosaltres tenim alguna cosa a dir,
per descomptat, diferent i genèrica, però
assenyalo l’esforç que crec que totes
hem de fer per encertar si més no els paràmetres del debat, a veure si realment
estem parlant del mateix i volem articular un nou llenguatge i recrear uns fenòmens fins ara ni tan sols insinuats per
la història. En resum, penso que aquesta
gosadia d’entrar de ple al conflicte i voler ser, no solament subjecte de la Taula,
sinó també protagonista, no té a veure ni
amb la paritat, ni amb la igualtat, ni amb
la participació, tot i ser això important,
sinó que albira un altre paradigma, la
consideració de les dones com subjecte
específic, diferent i genèric.
Tradicionalment i també des d’importants sectors del moviment feminista, les

...que no em sembla que
estem parlant solament
d’un tema de participació
de les dones en els espais
públics, sinó de l’anàlisi
del conflicte des d’una
mirada de les dones i de
les sortides feministes...
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dones hem assumit la tasca de “pacificadores”, negociadores o mediadores en
els conflictes. Per la nostra poca implicació en les guerres, pel rol de gènere que
ens ha tocat viure en la procreació i en el
sosteniment de la vida, pel nostre paper
de mares, per ser les supervivents, per la
nostra cultura i ètica de negociació i per
moltes raons que no analitzaré ara, i reconeixent la seva major o menor veracitat, així com la seva diferent importància
i pes en la nostra història, des de sempre hi ha hagut corrents de dones i en el
feminisme lligades als crits pacificadors
i a les solucions negociades. Aquesta és
una part important en el nostre conflicte
i ja hi ha veus -ahotsak- que estan fent
esforços unitaris encomiables. No és
aquesta la participació i l’anàlisi que jo
ara pretenc. Diríem que es una altra part
del plantejament de fons.

Amèrica i que ens serviran de referència,
reformulats, per parlar una mica sobre la
nostra tasca.

Veritat, justícia i reparació
Aquests tres paràmetres, vam pensar que
universals, són els citats per molts grups
de dones d’Amèrica del Sud i Centre

Aquesta, entenc, ha de ser la primera
tasca, d’ordre preeminent en el nostre
treball: realitzar una anàlisi de les vivèn-

...totes aquestes experiències tan properes i tan
específiques en la nostra societat de les dones
han de ser conegudes i
reconegudes com genèriques...

Quan diem veritat, volem dir que
s’expliqui el que ha passat, de debò, en
aquest cas a les dones. En aquest conflicte que duu ja tants anys i està causant
tants sofriments personals, per sobre de
tot hem de fer visibles les dones. Com
actuen, com viuen el conflicte, com són
víctimes de la repressió i de les tàctiques
de l’”enemic”, com moren o són danyades per les cegues bombes criminals que
ni tan sols es dirigeixen contra elles, com
lluiten, com passen per les presons, com
en surten i es reintegren o no en aquesta societat, quines relacions mantenen
dintre de la seva activitat militant, en la
clandestinitat, o en la legalitat en l’entorn visible...

...I quan diem justícia volem
dir en realitat assumpció de
responsabilitats...

>>>

cies de les dones en el conflicte des d’una
perspectiva de gènere. Cal assenyalar, a
més, que no podem reduir el paper de les
dones únicament al paper de víctimes,
tot i ser aquest específic, sinó que també constitueixen part del subjecte polític
del conflicte.
En tot cas, és molt important, per dolorós que ens sembli, que hi hagi un relat
femení, en primera persona, del conflicte. Com es pot veure, això no depèn de
la majoria de dones que estem analitzant-ho. Hem de persuadir les dones que
viuen el conflicte molt en primera persona que verbalitzin l’especificitat de gènere. Tenim legitimitat per a això? Volem
ser còmplices i també subjectes: nosaltres també, ho vulguem o no, hem participat en alguna mesura en el conflicte
i hem pres posició, i ho hem viscut com
dones i com feministes.
Nosaltres coneixem dones que han estat a les presons i han sofert agressions,
violacions, vexacions; sabem que hi ha
dones que han estat mares a les presons;
hem vist dones empresonades que han
deixat les seves filles i fills amb els seus

...Imagino una agenda
amb temes que afecten
específicament les dones,
i amb solucions i sortides
especialment per a elles,
o sigui, per a nosaltres...

familiars; hem escoltat els relats de dones que en sortir de la presó han refet
les seves relacions personals, afectives i
familiars en el seu entorn; hem vist activistes lluitadores que han optat per la
maternitat en condicions de clandestinitat; hem vist dones que han deixat l’activisme i la militància; seguim veient milers de dones cuidadores dels seus familiars empresonats més propers; coneixem
moltes dones que han viscut sota la por
i l’amenaça, i l’han vist acomplir-se en
massa ocasions; hem tingut a prop dones escortades per força, tantes vegades
ni tan sols pel seu protagonisme... Totes
aquestes experiències tan properes i tan
específiques en la nostra societat de les
dones han de ser conegudes i reconegudes com genèriques. A partir d’aquí, de
visibilizar aquestes experiències, sí podem començar a parlar de justícia.
I quan diem justícia volem dir en realitat
assumpció de responsabilitats. En aquest
conflicte que estem vivint, és molt fàcil reconèixer, d’una banda, les víctimes
de l’organització armada ETA i els seus
militants, perquè són reconeguts i reivindicats expressament per part d’aquesta
organització, i les víctimes són conside-

...on podem plantejar els
drets en femení i unir-nos
totes les dones a aquesta
resituació social...

rades com a tal mitjançant disposicions
legals. Però de l’altre costat, del costat
de l’aparell de l’Estat, queden molt difuminades les activitats i les accions que
han marcat els relats abans assenyalats.
Si no es reconeix l’activitat repressiva
desmesurada, la dispersió carcerària, les
inhumanes condicions de les presons, les
agressions, tortures i violacions, les detencions absolutament arbitràries, la criminalització de l’entorn d’ETA.... Y com
ha d’existir un relat i una visibilizació de
les experiències de les dones afectades?
Només el reconeixement de les altres,
també per part d’ETA, farà justícia a les
dones que han participat en el conflicte o que n’han estat víctimes. Nosaltres
hem de reconèixer les víctimes, en el seu
dolor, i declarar que en aquest totes som
legítimament iguals, encara que les valoracions polítiques, també legítimament,
en difereixin.
I si s’ha visibilitzat i s’ha reconegut
el particular recorregut de les dones
en aquest conflicte, i els costos que ha
tingut per a elles, -i per a nosaltres- la
reparació seria sense més la possibilitat
de reubicació de les dones en el seu lloc:
dones amb tots els drets, amb totes les
possibilitats, amb totes les oportunitats
per reiniciar o seguir una trajectòria autònoma i estimada.

<<||

En aquesta reubicació és on podem plantejar els drets en femení i unir-nos totes les dones a aquesta resituació social.
Parlaríem dels nostres drets més volguts
no reconeguts, ni tan sols esmentats en
pomposes declaracions autoanomenades
universals: el dret al nostre cos, a decidir
sobre la nostra sexualitat i maternitat; el
dret a la nostra imatge, autonomia i independència: a no ser la senyora de ningú,
ni la vídua d’un senyor, ni generalitzada
en un masculí, ni beneficiària de prestacions sanitàries i socials pel dret d’un altre, ni subsumida en el negoci familiar de
titularitat patriarcal; el reconeixement
del treball fet de cures i de reproducció
de la vida; el dret a tenir drets de les
dones immigrades, etc. I és en aquesta
reivindicació d’una reconceptualizació
de tots els drets per a totes les dones on
ens podem trobar nosaltres i les altres i
construir alguna cosa en comú que ens
situï a les dones en un marc d’autonomia
i llibertat suficient per decidir el nostre
futur i estroncar les nostres ferides passades, esperem que per sempre.

...veritat

justícia
reparació...
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EL FENÒMEN DELS

sugar daddies

P O B R E S A I G È N E R E A N A M Í B I A

La Ngume1 té 13 anys i viu a Namíbia. La seva família va emigrar del camp a la ciutat fa ja molt de temps.
Ngume va néixer a la capital, a Windhoek, dins una família que, com moltes altres, s’amunteguen en
barris informals amb escàs accés a l’aigua potable i electricitat. No obstant això, Ngume ha tingut sort.
Des de fa un parell d’anys està inscrita en un centre per a nenes i nens orfes i en risc social situat a les
afores del seu barri. Ngume és maca i molt ben formada per a la seva edat. Ha tingut sort que el pastor
de l’església, que és alhora coordinador del centre per a menors, s’hi hagi fixat i l’hagi escollit per ferla la seva xicota. Ell és pare de família, amb dona i fills de l’edat de Ngume, molt respectat i estimat a la
comunitat. Ngume és feliç, perquè sap que si és bona noia i accedeix a tot el que el pastor li demana, a la
seva família no li faltarà de res i ella podrà lluir les millors robes del veïnat. Sí, Ngume ha tingut sort a la vida.

: :: :: | 10

Aquest article comença d’una manera
certament típica. Tristament típica, perquè Ngume és solament el nom fictici
d’una persona que en realitat existeix i
que es troba en aquest moment vivint
una situació de la qual l’autora d’aquest
article ha estat i segueix sent testimoni
a través d’una experiència de voluntariat
en l’esmentat centre per a criatures. La
història es desenvolupa alhora que vostè llegeix aquestes línies, perquè encara

no s’ha pogut provar que el coordinador
del centre és un pederasta. La família
de Ngume nega el fet sistemàticament
perquè sap que, si es fes públic, significaria perdre l’única oportunitat que té de
deixar de ser com aquestes famílies que
viuen en el seu barri, en cases de llauna i
sense res per menjar.
Aquesta és la realitat de moltes nenes
i dones namibianes a un país on el fe||>>

nomen dels anomenats sugar daddies2
s’ha instaurat com un perillós mitjà per
sortir de la pobresa. Per ser considerat
sugar daddy cal reunir les següents característiques: ser un home de mitjana
edat, en una posició econòmica folgada i
disposat a sostenir una relació afectiva a
canvi de petites sumes de diners o regals.
El perfil de sugar daddy no és, no obstant això, tancat, ja que també es donen
casos d’homes joves, amb treballs poc

iiiiiiiiiiiiii

| maría josé león
Voluntària de Nacions Unides en programes de
VIH/SIDA a Namíbia. | imatges: www.google.es

qualificats i mal pagats. Realment, qualsevol home en una relació en què la dona
queda “enganxada” per la possibilitat de
guanyar una mica de diners, roba o altres
objectes, pot convertir-se en un sugar
daddy. A Namíbia també es donen casos
de sugar mommies (mames dolces), però
en escala molt menor. La flexibilitat del
terme ve donada per la realitat d’un país

forme de Desenvolupament de Nacions
Unides de 2005), l’intercanvi de “favors”
s’ha convertit en una pràctica comuna,
on elles ofereixen sexe i atencions i ells
“demostren” el seu amor a través de regals. El resultat és una relació desigual on
ella, normalment jove i inexperta, queda enlluernada per l’experiència, la làbia, l’aparença física d’ell, i el poder que

seu futur. No en va la visió popular del
sugar daddy és la d’un home gran, gros,
ple de cadenes i anells d’or bavejant davant les noietes de quinze anys. Es ridiculitza l’assumpte i fins i tot s’humilia les
nenes que es relacionen amb aquest tipus d’homes, però per a moltes encara és
una qüestió d’orgull que un home gran i
ric es fixi en elles. És motiu d’enveja per

en què gairebé el 40% de la població activa es troba a l’atur i amb poques perspectives de trobar feina. L’atur afecta en
major mesura les dones, en una societat
altament patriarcal on elles duen el pes
de la llar i la cura de les criatures, la gent
gran i les persones malaltes. En aquest
panorama i amb una pobresa i una desigualtat extrema (Namíbia és actualment
el país més desigual del món pel que fa
a la distribució de la riquesa, segons l’In-

confereix el fet d’exhibir una posició social i econòmica millor. El fenomen dels
sugar daddies no és nou ni exclusiu de
Namíbia. Tampoc es dóna a d’esquenes
a les autoritats. Els mitjans de comunicació es dirigeixen tots els dies a les adolescents, alertant-les dels perills de caure
en aquest tipus de relacions. Els mòduls
d’educació sexual als col·legis inclouen
sessions sobre com dir “no” i sobre com
prendre decisions que poden afectar el

a la comunitat perquè a partir d’aquest
moment ella tindrà beneficis materials
de què les altres nenes probablement no
gaudeixin mai. Existeix, per tant, una doble moral pel que fa a això.

>>>

Mentrestant, les lleis namibianes malden per regular aquest tipus d’abusos. En
qüestió de gènere, Namíbia compta amb
un marc legal dels més avançats d’aquesta regió del sud de l’Àfrica. Entre altres,
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el país ha vist desenvolupar en els darrers
anys documents tan importants com la
Convenció per a l’eliminació de totes les
formes de discriminació contra les dones
(agost 2004), el Programa nacional per
a la inclusió de gènere (2003), la Política
nacional sobre gènere (1997), l’Acta per a
combatre la violència domèstica (2003),
i un llarg etcètera. No obstant això, les
estadístiques mostren un abisme entre
la situació legal i la capacitat d’educar
no solament dones i nenes sinó també
homes i joves en el respecte a les seves
dones, mares i filles.

fenomen sugar daddy s’han convertit en
els darrers anys en un perillós vehicle de
transmissió del VIH/SIDA. Namíbia és un
dels països del món amb major prevalença de persones infectades pel virus de la
SIDA. Segons l’últim informe del Ministeri de Salut i Serveis Socials, l’any 2004 un
19,7% de la població namibiana. Desagregades per gènere, les estadístiques
llancen un 42% de dones embarassades
que viuen amb el virus en la zona nord de
Caprivi, una de les regions més afectades per ser encreuament de camins entre
Angola, Botswana i Zàmbia.

La violència domèstica, l’abús de menors
i la violació són fets creixents a Namíbia.
Les dades reflecteixen una situació esgarrifosa: una de cada cinc dones viu en
una relació violenta. Mes d’un terç de
les dones a Namíbia indiquen haver sofert abusos físics o sexuals en mans del
seu company sentimental. La violència
domèstica suposa més d’una cinquena
part de tots els crims violents comesos
a Namíbia3.

Cada any, prop de 600 casos de violació
i cent cinquanta casos d’intent de violació són reportats a la policia a Namíbia.
Solament l’any 2000, les xifres van augmentar a 7054. Manquen estadístiques
més recents, però hem de suposar que
les xifres s’hagin incrementat en els darrers anys.

L’abús sexual de nenes, dones i, en alguns casos, fins i tot d’ancianes està
tenint efectes devastadors no solament
en els esforços nacionals per aconseguir
la igualtat de gènere i el respecte a les
dones, sinó en la salut i el desenvolupament del país en general. La violació i el

La situació té aspecte d’empitjorar si el
problema no es talla des de l’arrel. La
tremenda desigualtat econòmica i social, i una pobresa creixent que amenaça
convertir-se en endèmica són sens dubte raons que expliquen el perquè de la
manca de respecte pels drets de les nenes i les dones a Namíbia. El desencantament social i econòmic que viu el país
posa dones i nenes en una major situació

de vulnerabilitat i les exposa en major
mesura a sofrir les conseqüències d’una
societat injusta on les classes baixes veuen cada vegada més llunyà el somni del
tan aclamat desenvolupament sostenible. A Namíbia no hi haurà desenvolupament ni serà sostenible si les dones no
són incloses de fet en aquest procés i els
seus drets més bàsics no són respectats
i protegits, no es reconeix la seva major
vulnerabilitat i no s’actua agressivament
per reduir-la.
Fa un mes el pastor del centre per a nenes es va endur un bon esglai. Van creure
que la Ngume s’havia quedat embarassada. Afortunadament, tot va quedar
en una falsa alarma. I de totes maneres,
l’assumpte hauria tingut fàcil solució: el
pastor hauria deixat de pagar-li el col·
legi, la Ngume s’hauria convertit en mare
soltera, sense formació i sense esperança
de futur, i el pastor s’hauria buscat una
altra nena. Per sort, devia pensar ell, hi ha
moltes nenes que desitgen que els brindin una “ajuda”.

1. Nom fictici | 2. Papa dolç, de sucre, en
la traducció literal de l’anglès | 3. Dades
de la Guia per a combatre la Violència
Domestica. Acta de 2003. Legal Assistance
Centre. 2004. | 4. Dades del Programa
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Nacional per a la Inclusió de Gènere. 2003
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entredós:unespai privilegiatderelació

1

El primer que us vull comentar és que jo
no parlo en representació de la Fundación Entredós de Madrid, sinó en primera persona, és a dir, com a dona que
des de fa poc més d’un any ha trobat en
aquest espai un lloc privilegiat de relació
amb altres dones i, per tant, amb el món.
Jo no vaig veure el naixement, ara fa tres
anys i mig, de la criatura que és l’Entredós, i de fet no en vaig sentir a parlar
fins que aquesta creació femenina havia fet ja unes quantes passes. Tanmateix, crec que la meva experiència com
a sòcia, com a sostenidora d’algunes
activitats i com a habitual de l’espai (a
més de com a treballadora durant uns
quants mesos) és prou significativa com
per transmetre-us el sentit que, per a mi
i també per a altres amb qui he parlat,
té la Fundació. Encara que moltes de les
coses que us vull explicar les conec directament, altres les sé a través del relat
que n’han fet diverses dones, per la qual
cosa en algunes ocasions faré referència
a les seves paraules, que m’han arribat
gràcies a la pràctica de la relació, una
de les creacions més originals de la política de les dones. Així, com ha dit en
alguna ocasió l’Ana Mañeru, una de les
matrones i fundadores de l’Entredós:

Hi ha quelcom que ens uneix a totes les que estem
aquí [a l’Entredós]: una relació de confiança amb una
altra dona, que es va enllaçant entre unes i altres de
dos en dos; moltes ens coneixem des de fa anys, altres han arribat perquè són amigues d’alguna que els
ha explicat aquesta aventura i s’hi han volgut apuntar. Totes tenim una dona que és la nostra referència aquí i hem confiat en el projecte perquè confiem
en una dona concreta que participa en ell. Això és el
primer que compartim les dones que formem part
d’Entredós: cap de nosaltres s’hi ha aventurat sola,
sinó en relació amb una altra, amb d’altres (...) Es
diu Entredós perquè s’assembla a un treball delicat
que feien les nostres avantpassades en unir, de forma original, bella i consistent, dues peces de tela que
abans estaven separades. Cadascuna segueix sent
allò que era abans, però juntes, cadascuna en relació
amb una altra i amb una altra i amb una altra acaben sent més. Així volem que passi amb nosaltres,
que ens posem en relació perquè aquesta és la nostra manera d’apostar per la vida i de ser sempre més.
En el meu cas concret, vaig conèixer l’Entredós abans d’haver posat mai els peus als
baixos del nº4 del carrer Marqués Viudo de Pontejos de Madrid, un local situat just
al costat de la cèntrica Plaza Mayor i al tombant de la Librería de Mujeres. Jo vivia a
Mèxic, i en una de les revistes que edita el Centre Duoda de la Universitat de Barcelona
||>>

autoritat
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vaig poder llegir un article que parlava de l’Entredós. Em va cridar tant l’atenció el
que deia que vaig decidir que si algun dia visitava Madrid (sense saber que un parell
d’anys després hi viuria) m’hi aproparia. No em vaig oblidar de la meva promesa,
de forma que quan em vaig traslladar a la meva nova ciutat vaig anar de seguida
a l’Entredós. Era mitja tarda i, igual que de vegades la realitat supera la ficció, les
imatges que m’havien vingut al cap en llegir el text de la revista Duoda es van veure
ressaltades pel descobriment d’un espai de, per i, sobretot, entre dones que, només
en entrar, ja em feia sentir com a casa. Després he escoltat els comentaris d’altres
dones sobre el seu primer contacte amb l’Entredós i sé que moltes han sentit també
l’acollida càlida d’un espai on es té cura del més petit detall per tal que quan una dona
hi arriba, per primera o enèsima vegada, s’hi senti a gust.
Així, la sala gran amb què et trobes només baixar els tres esglaons o la rampa de
l’entrada, i que rep el nom de «Claros del bosque» en referència a una de les obres de
la filòsofa María Zambrano, és un lloc agradable i apropiat per xerrar, llegir, prendre
alguna cosa, dinar o sopar o, fins i tot, fer la migdiada en un còmode sofà. La sala Claros del bosque està decorada amb mobles antics, fotografies de Virginia Wolf, Nawal
el Sadawi i moltes d’altres, quadres i adornaments diversos que han donat algunes de
les amigues i sòcies de l’Entredós. En aquesta primera planta hi ha també l’oficina i la
cuina.
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A la planta baixa de l’Entredós hi ha la Sala Dellas, que et rep amb un muralcollage on apareixen les paraules i imatges d’algunes de les moltes dones que formen
part de la nostra genealogia. La Sala Dellas és un espai per tenir cura del cos (per la qual
cosa no s’hi pot fumar) i transmet una sensació de calma i recolliment que la fan perfecta per a les presentacions de llibres, les projeccions de vídeo, les xerrades i seminaris, els concerts de música i les obres de teatre, així com per als cursos de tai-txi, ioga,
Pilates, cant, dansa, interpretació, etc. En aquest pis hi ha també una petita sala per
a les consultes de fisioteràpia i logopèdia, així com pels massatges i l’assessorament
psicològic. Com diu la Tania Rodríguez Manglano, que és qui sosté totes les activitats
que tenen a veure amb el cos, “la cura del cos també és política”, i per això és un dels
aspectes fonamentals de l’Entredós. Finalment, les creacions artístiques femenines
tenen també el seu espai a la fundació, a la sala d’exposicions Remedios Vara, situada
a les escales que connecten el primer i segon pis.
>>>

Com us deia, l’Entredós es va crear fa
tres anys i mig, a l’octubre del 2002,
gràcies al desig de la llibrera i editora
feminista Elena Lasheras i d’algunes altres, de compartir un espai que posés
al centre la relació entre dones entesa com a pràctica política. Des del començament, elles es van plantejar que
havia de ser una creació sostinguda per
la confiança mútua, més enllà de la dependència d’ajudes publiques o privades
que poguessin comprometre la llibertat
femenina. D’aquesta manera, i gràcies
a l’aprenentatge de les formes de fer
de dones dels països del sud, una cinquantena de dones van convertir part
del seus estalvis en microcrèdits que es
tornaran, sense interessos, en un termini
màxim de cinc anys, i que van servir per
posar en marxa el projecte. També des
del començament les cofundadores de
l’Entredós van tenir clar que la forma de
mantenir un espai autogestionat i autofinançat passava pel compromís d’un grup
de sòcies que aportessin una quota mensual sense esperar res més a canvi que la
il·lusió, com diu mig en broma una altra
de les matrones, la Milagros Montoya, de
saber que “passaràs a la història com una
de les dones que va contribuir a sostenir
un espai fonamental de la política de les
dones, que és la política”.
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acollida
Entre les 240 sòcies actuals de l’Entredós, moltes vivim a Madrid i gaudim
amb freqüència de l’espai, però n’hi ha
d’altres que, en viure a altres ciutats o
fins i tot a altres països, només poden
visitar-lo de tant en tant i, tot i així, contribueixen a sostenir l’Entredós perquè
creuen que és un projecte original i necessari. Per altra banda, les dones -i els
homes dels dimecres, com comentaré
d’aquí a un moment- que no són sòcies (ells no poden ser-ho) també poden
gaudir de l’Entredós contribuint amb
un euro cada vegada que s’hi apropen i
permetre així la continuació del projecte,
tal i com ho fan les sòcies amb la quota
mensual.
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Una de les frases del text sobre l’Entredós publicat a la revista Duoda que més
em va sorprendre abans de conèixer físicament l’espai va ser aquella que afirmava que es tractava d’una “fundació amb
matrones en lloc de patrons i anfitriones
en lloc de treballadores que formen part
de la busqueda del sentit del treball, l’autoritat i l’amor.”. A més de sòcia i assídua
de l’Entredós, jo hi he treballat durant
uns mesos, i mentre va durar aquesta
etapa no vaig deixar de pensar i sentir que era un privilegi trobar-me en un
lloc on temps de vida i temps de treball
estaven units. Per això, crec que el nom
d’amfitriones els va com un guant a les

dones que de dilluns a divendres (i algun dissabte), de dues del migdia a dotze de la
nit, s’encarreguen d’obrir i tancar l’Entredós i de fer que tot funcioni gràcies a la cura
que en tenen.
Juntament amb les amfitriones, les matrones (que són les set fundadores inicials) i
les conselleres (que des de l’abril del 2004 s’han involucrat a fons en la ressolució de
tot allò que va sortint) es reuneixen un cop al mes per veure com va tot i decidir com
continuar funcionant, cosa que, com diu l’Ana Mañeru, “significa temps i, donat que
parlar de temps significa avui parlar de ‘falta de temps’, l’esforç se centra en escollir
com gastem aquest temps que se’ns presenta com un bé tan escàs; com ens ho fem
perquè l’Entredós passi per davant d’altres coses que, quan ens aturem a pensar-ho,
sabem que ens interessen menys”.
En aquest sentit, una de les coses que em sembla més original de la forma d’organització interna de l’Entredós és com es decideix quines activitats es faran: sempre hi
ha d’haver una dona que desitja dur quelcom a terme i que es compromet a sostenir-ho, cosa que significa que ho agafa entre les mans, en té cura i li segueix la pista
des del començament fins al final. D’aquesta manera, sempre hi ha una dona que té
més elements per pensar què és el que ha funcionat o allò que ha fallat –el temps, el
cost, el contingut, l’interès– perquè s’hi ha mantingut a prop. Per altra banda, com és
evident, sempre hi ha sòcies o altres dones que pensen que s’haurien de fer més coses
o activitats però, com que el temps de les matrones, les conselleres o amfitriones és
limitat, hi ha una frase que fem servir en aquests casos: “Si trobes quelcom a faltar,
posa-ho en marxa”.
Com us avançava, encara que l’Entredós és un espai de l’entre-dones, un dia a la setmana, el dimecres, es converteix en un lloc mixt en el qual les sòcies i amigues de la
fundació podem compartir amb els homes que estimem, i que són capaços de reconèixer autoritat femenina, un espai que per a nosaltres és important. Tal i com comenten
algunes de les dones que han estat a l’Entredós des del seu naixement (i com he pogut sentir-ho jo en algunes ocasions, encara que, afortunadament, no tantes), la participació masculina en aquest espai ha originat polèmica dins i fora de l’Entredós, però
precisament per això és un tema que s’ha tingut en compte i que s’ha anat revisant.
Així, per exemple, mentre que al començament els homes que anaven a l’Entredós
<<||
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ho feien bàsicament per aprendre alguna cosa i xerrar, o per a assistir a l’activitat que hi hagués el dimecres, a poc
a poc alguns d’ells han anat entrant en
contacte i, gràcies a l’aprenentatge i al
reconeixement de la llibertat femenina
que circula a l’Entredós, han començat
a plantejar-se la seva pròpia diferencia,
i fins i tot han creat el “Grup d’homes
amics de l’Entredós”.
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En qualsevol cas, per a mi, i jo crec que
per a la majoria de dones de l’Entredós,
aquest és un espai en el qual privilegio
les relacions amb altres dones, no perquè refusi els homes, sinó perquè crec
que és important i necessari, com diu la
Miren Elorduy (una de les amfitriones de
l’Entredós, és a dir, les que ens reben
i acullen quan arribem a l’espai) “tenir i
crear llocs on les relacions entre dones
no estiguin mediades ni limitades per la
mirada masculina (...), llocs on el que es
fa, el que es llegeix i s’escriu, s’inventa a
partir, per i des d’una existència femenina”.

confiança
1 Si voleu saber una mica més de l’Entredós,
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a Les associacions de la Casa de les Dones estan coordinades mitjançant una Associació Federal Feminista Internacional (AFFI), que té el deure de representar-les políticament i de fer-ne la promoció. L’objectiu de l’AFFI, com consta als seus

casa

internazionale delle donne

estatuts, és el de treballar perquè la globalització dels drets humans tingui especificitat
en els drets humans de les dones.

La subjectivitat política de les dones de la Casa Internacional s’expressa amb els fets, bé sigui a través de
les relacions amb dones d’altres països i d’altres cultures, bé sigui en l’enfrontament amb les institucions
locals i nacionals: els dos àmbits no estan separats,
sinó que s’integren mútuament.
L’atenció als drets humans de les dones és per a nosaltres central; la vivim com un
espai d’experimentació i d’investigació, una oportunitat per construir relacions significatives. A la Casa hem allotjat dones respectables, com Shirin Ebadi, Vandana Shiva,
Assia Djebar, la parlamentària de Ruanda Liberate Kaitesi, la jove ministra afgana Malalai Joia. A la Casa es porta a terme, des de fa anys, un diàleg entre feministes
italianes, ecofeministes, dones immigrades i dones dels fòrums socials. A la
tardor, allotjarem la II Conferència Internacional sobre les Dones i el Dret
d’Immigració a Europa (Gendered Borders).
Compartim l’esforç de pensar la nostra quotidianitat i interpretar-la a partir de les
nostres ocupacions i experiències, ja que allò personal és polític fins i tot en la globalització.

podeu consultar la pàgina web de la Fundació
(www.unapalabraotra.org/entredos/) o
bé escriure a la següent adreça elecrònica:

Política és per a nosaltres posar-se en relació amb el món sencer partint de
nosaltres mateixes. No ens interessa una política per a la dona, (i molt menys

entredos@unapalabraotra.org
Entredós: C/ Marqués Vdo. de Pontejos,
4 |28012 Madrid |91 522 00 22
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| resum de la ponència presentada a la trobada
de dones -juny 2006, llars mundet| traducció i resum: maria moron
| imatges: www.casainternazionaledelledonne.org

aquelles polítiques que s’adrecen a ajudar-les, considerant-les sempre com a
víctimes, necessitades de tutela), sinó que defensem amb força una política
de les dones, aquella que ens va arribar des de la conferència de Pequin i que,
des de llavors, representa un patrimoni comú d’elaboracions, judicis, estratègies
d’alliberament i d’afirmació de la pròpia dignitat.
Una nova manera de fer política no pot prescindir evidentment d’un reequilibri de la
representació i de la presència femenina en rols de responsabilitat i de poder de
decisió; és per això que hem estat presents i contundents en denunciar la clamorosa exclusió de les dones en les classes dirigents de la política. El debat a
Itàlia no està actiu en aquests temes, ni el nou govern ha donat senyals d’una
forta voluntat de canvi.
La nostra presència a l’esfera pública no pot limitar-se evidentment a formes d’inclusió
en un sistema ja definit, sinó que es concreta en una crítica radical de la política i de les
seves pràctiques. La història de la ciutadania femenina ha revelat excentricitat;
la crítica del feminisme contemporani a la política requereix que aquesta es
transformi radicalment i accepti la confrontació real amb diferents maneres
de representar-se i pensar el món.
Estem convençudes que, per representar i governar les transformacions radicals de
la societat, la política ha de tenir el coratge d’obrir-se a la riquesa de les diferències,
interrogar experiències i sabers fins ara mantinguts al marge, tot i ser els més comuns
a tots els éssers humans. És a dir, ha de transformar-se en política (biopolítica, com
ho ha definit Foucault), assumir la materialitat de la vida, la quotidianitat de la relació
entre els sexes i de les asimètriques relacions de poder.
A partir d’aquesta perspectiva, l’esforç de les dones de la Casa es concentra sobretot en alguns temes que per a nosaltres són prioritaris, irrenunciables. Allò primer,
la relació entre el cos de les dones i la política. Mai com avui, el cos de les dones ha

>>>

estat tan al centre del xoc polític global
i nacional. En primer lloc a les guerres,
també però en el ressorgiment dels fonamentalismes religiosos d’Occident. D’una banda, la llibertat
femenina és utilitzada com a
pretext per a la guerra; mentrestant el liberalisme desenfrenat
que la genera, unit a un fals concepte d’igualtat, amenacen radicalment l’existència femenina
en la materialitat del viure i en
l’imaginari difós. La fi dels noranta
ha assenyalat un retrocés en les conquestes del civisme que havíem obtingut
a partir de la integritat del nostre cos i
del dret a l’autodeterminació. Al nostre
país, lleis devastadores, com la 40 sobre
la fecundació mèdicament assistida, han
tornat a llençar d’una manera aberrant
una visió de la dona com a simple contenidor de decisions alienes, i el cos de la
dona es troba afirmat, un cop més,
com a “lloc públic”.
Temes complexos per als quals
és necessari una reflexió articulada, una elaboració amb més veus,
qüestions que no poden ser abordades
amb la simplificació d’eleccions en refe-
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rèndums, sinó que han de trobar
solucions en la comparació de
diferents experiències, en l’elaboració d’un nou context civil i cultural. És des d’aquesta òptica,
que la Casa Internacional de
les Dones posa a disposició els
seus espais i les seves activitats.
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Els drets polítics romanen febles
si no es concreten en drets socials en la salut, el treball, etc.
A Itàlia, encara que no exclusivament, les polítiques econòmiques han
augmentat la marginalització i la precarització del treball femení. Als darreres
anys, a la Casa Internacional hi ha
hagut diverses trobades sobre el treball
femení i ens hem interrogat sobre el canvi profund en acció: han canviat els recorreguts geogràfics; el nivell qualitatiu
i quantitatiu de la formació de les dones
s’ha incrementat; el treball remunerat
ha esdevingut l’aspecte més important
de la identitat femenina. Les dones han
heretat un estatus i una condició global
de l’emancipació que es creia adquirida i
que, per contra, les dones han de negociar contínuament en l’àmbit privat i en el
context social.
Per saber-ne més:

També, però, el dret a la salut i a l’autodeterminació -que a les reformes dels anys
setanta havien trobat models innovadors mitjançant la reforma sanitària, algunes lleis
significatives i la formació de consultores familiars- pateix un revés per la convergència
d’atacs de tipus econòmic i ideològic; l’aplicació coherent de la llei institucional de serveis i de consultores es transforma així en un objectiu prioritari per a les dones
de la Casa. És per aquestes raons que es mobilitzen centenars de dones de la
Casa en el darrer any, desesperades pel greuge de la repressió i l’exclusió.
Les dones de la Casa (particularment, les associacions d’advocades i assessorament jurídic), estan treballant contra la violència que els homes a la família i a
la societat continuen exercint sobre les dones; la crònica ens informa cada dia
de marits i companys violents i altres fets terrorífics, però també d’iniciatives
legislatives o de sentències ideològicament aberrants d’alguns magistrats.
Tanmateix, les dones ya no poden ser reconduïdes a una pertinènça uniforme i
homogènia (l’estereotip del gènere femení). La consciència de la història i dels
múltiples espais de llibertat i de constricció de les nostres vides ens porta a
interrogar històries més llunyanes, a “visitar llocs difícils”, com havíem dit
als anys noranta, per assenyalar aquell procés de radicació i desplaçament
que caracteritzava la relació amb altres dones que treballaven per l’afirmació
de la seva dignitat i ens varen ensenyar perspectives d’acció i esperança. Tenim
intercanvis intensos amb les mares de la plaça de Maig, amb les supervivents
de les persecucions argentines (amb elles tenim projectes per a la memòria i
la democràcia) o de la massacre de Rwanda, amb les dones de pau israelianes
i palestines, amb exponents d’ONG afganeses o iraquianes, amb les protagonistes del canvi al Magrib, i també amb les protagonistes de l’alliberament
i la resistència al nostre país, de la construcció de la república i del recorregut
democràtic fins avui.

Casa internazionale delle donne:
<<||

www.casainternazionaledelledonne.org
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Acabem un curs ple d’esdeveniments
que han estat importants per a moltes
de nosaltres: la trobada “Les dones sabem fer i fem saber”, la diversificació del
8 de març, l’okupació d’una nova casa
per a les dones a Barcelona (MAMBO),
un munt de projectes i també dificultats
dels primers temps de desenvolupament
del Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison, la proposta de nou espai i
ampliació de Ca la Dona, el paper de les
feministes a les institucions i de les institucions en el moviment feminista, etc.

sp

actiu, amb moltes propostes i que caminava de la mà de la història negada de
moltes dones. Aquest va ser un primer
tret de sortida i, malgrat que les reivindicacions de llavors poden semblar molt
superades pels canvis socials, també n’hi
ha moltes d’altres que han anat quedant
al calaix de l’oblit.
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tes. Pèrdua i guany lalhora,
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tes incorporacions de dones feministes a
altres moviments o instàncies institucionals obria la porta a la incorporació (malgrat les dificultats) de qüestions plantejades des del moviment feminista.
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El 1996 amb les jornades “20 anys de
feminisme a Catalunya”1 i, bàsicament,
amb el procés previ, es recuperava el treball comú i es mostrava la diversitat de
discursos, experiències i acció feminista.
La il·lusió generada el 1996 va donar
espai a intercanvis i creació de xarxes.
La necessitat d’actuar plegades no es
consolidava per donar forma a una organització nova, sinó a una nova manera
d’actuar, intercanviar i mediar entre les
dones i grups de dones. El reconeixement
de l’autoritat femenina era la premissa
bàsica d’aquesta nova etapa. L’avenç, el
creixement i la diversitat de reflexions
van trobar en les jornades una nova plataforma d’impuls conscients, també, de
la necessitat d’autocrítica sobre el passat i el present per tal d’avançar cap al
futur.
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que moltes desitjaríeu, i és que en els 20
anys posteriors les diferències van ser
moltes però les lluites comunes van ajudar a superar-les. El moviment va créixer
moltíssim i després, en consolidar-se, la
seva transversalitat va portar a una certa “sectorialització” i diversificació en la
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30 anys i... uns quants més. El 1976 es
van celebrar les primeres jornades de dones a Catalunya. Van ser la culminació
d’un treball previ, fet encara a l’ombra
de la clandestinitat, la visibilització d’un
moviment feminista incipient però molt
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No volem fer una anàlisi històrica extaula.
haustiva, farem un repàs més ràpid del
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paper central en la construcció de la
democràcia representativa que no va
ser reconegut per les institucions ni per
altres sectors socials. Altres sectors vogaven per la revolució social. El feminisme va ser un moviment ampli i potent,
potser dividit o esmicolat, però això va
ajudar a construir una realitat diferent a
la d’altres moviments. Es va conformar
un moviment horitzontal, transversal,
i poc dirigista, de caire assembleari; un
moviment creatiu, viu i actiu.
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1 Les terceres jornades feministes per algunes i les segones per a altres però aquesta diferència no va
ser obstacle per al desenvolupament i el sentiment d’unitat i recuperació així com la il·lusió generada
el maig del 1996.
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El pensament feminista (o els pensaments feministes), juntament amb l’ecologisme o el moviment antiglobalització
han estat a l’avantguarda del pensament
i la pràctica política. Hem estat capaces
de fer una autocrítica contínua per transformar la nostra pràctica i discurs, i han

| què és i què suposa el treball en
xarxa; | el feminisme com a font
d’oportunitats per a litigis o interessos de partits polítics, la participació de les dones amb càrregues
familiars, i què fem les feministes
per a ajustar els temps; | la fluixa
veu com a moviment davant debats socials de relleu –com el treball sexual o la manca d’habitatge
la papoquinacomésa discurs
rtic digne; | quina és la participació dels
| El lesbianisme
lític és prou present al moviment iphomes en la lluita antipatriarcal?;
feminista?; | què passa amb les do| la saviesa i l’autoritat femenina,
nes grans com a nucli participatiu
quan passen del reconeixement a
i actiu?; | la creació de nous llenl’autoritarisme?; | i les dones, què
guatges d’expressió de pensament;
en fem de la violència?
| el creixement i consolidació del
mateix moviment i pensament feTenim temps i espais diversos per debaminista no com un tot sinó com a
tre. Esperem que aquesta secció es vegi
“totes” i la seva centralitat social i
alimentada de forma recíproca pels penpolítica; | la institucionalització del
saments generats als grups i activitats de
feminisme o el feminisme instituCa la Dona però també d’altres espais.
o oblidades. I és precisament aquí, en el
marc dels debats, en el marc de la culminació d’un procés llarg de treball on
es dóna visibilitat a alguns reptes que cal
assumir, com també conflictes, dubtes
teòrics i tantes altres coses. Per inaugurar aquesta secció només volem recollirne alguns, que podem desenvolupar en
revistes successives.
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Els darrers anys els debats ideològics han
estat poc presents, almenys de forma
explícita. D’una banda, la consolidació
d’espais, o potser l’assoliment de millores legislatives o en les institucions, o
potser altres aspectes, han dut a grups
i dones a certa inhibició respecte a projectes comuns (més o menys) i, per altra
banda, la por a la diversificació i pèrdua
de pes polític ha fet que alguns projectes
amb pretensió de ser comuns es desenvolupessin d’esquena a altres.
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la construcció de la memòria:
la memoria interior
Aquestes dues
produccions
pertanyen a gèneres
i formats clarament
diferenciats
segons els criteris
establerts, però
tenen en comú
una concepció de
la memòria que
desplaça el binomi
veritat / falsedat on
usualment s’inscriu
la valoració dels
seus resultats, a
l’àmbit de la pura
temporalitat. El
problema deixa de
ser la fidelitat al
que va estar, per
a centrar-se en la
distància mateixa
que separa el present
del passat evocat
i és en aquesta
separació temporal
on cadascuna de les
dues realitzadores
situen la seva
reflexió.

(María Ruido, 2002) i

tu vida en 65’

La memoria interior de María Ruido
és un documental emès el diumenge 23
de juliol per BTV en l’espai Doc’s, programat setmanalment a les 22.30. Segons
explica María Ruido a l’entrevista realitzada a l’inici del programa, el seu treball
és el resultat d’una investigació, iniciada
l’hivern del 2000, sobre la immigració espanyola a la dictadura franquista a través
de la seva història familiar. A partir del
diàleg amb els seus pares, i molt especialment amb la seva mare, María Ruido va construint el relat de la seva pròpia història en una interacció constant
amb l’anomenada memòria col·lectiva.
La seva intenció, clarament exposada a
través del muntatge, és recuperar unes
absències físiques, les dels seus pares i
molts altres, que li van marcar l’infància i
adolescència, i elaborar un discurs al voltant d’aquests records que trenqui amb
les narracions històriques tradicionals.
Des del present inevitable, María Ruido
elabora el seu passat en un constant diàleg amb els records dels altres. Les seves
sensacions i emocions són el motor de
l’evocació del passat que actua com a
marca de la seva identitat i de totes les
persones que van haver de patir aquest
||>>

(María Ripoll, 2006)

estranyament condemnat durant molt
de temps al silenci i a l’oblit.
La construcció de la memòria es presenta com un desplaçament físic pels llocs
evocats en els seus records, des del poble
gallec on va néixer i viure fins a la fàbrica
alemanya on van treballar els seus pares.
En aquests llocs, imaginats o evocats,
s’elabora el relat d’aquesta memòria interior enunciada per la veu en off de la
directora, però construïda des del ressò
d’altres veus, la dels seus pares i dels que
van viure situacions semblants. El passat
emergeix a través de les paraules en el
present físic de les imatges fins aconseguir elaborar un ajustat document del
present.
La seva proposta no és un exercici de memòria sinó de construcció d’aquesta memòria com a forma de coneixement i de
reconeixement de si mateixa, de la seva
realitat i la del món en què viu.
No rescata cap realitat passada en el sentit de reproduir fidelment el que va ser.
No hi ha nostàlgia ni cap senyal de malenconia, com és habitual en moltes produccions que instauren el passat en el pre-
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sent de les imatges. El seu treball és proper al dol en el sentit d’elaboració d’una
pèrdua que pot finalment representar a
través de les imatges. La seva mirada, documentada individualment i col·lectiva,
construeix els records en el seu present.
La memòria deixa de ser la presència del
que ha estat per convertir-se en una nova
forma d’interrogar el present.
Documental i ficció és confonen en
aquesta nova conjugació del temps en les
imatges que ens proposa María Ruido.
L’absència i el desplaçament presideixen
també la ficció de María Ripoll, que gira
al voltant de la desaparició més radical, la
provocada per la mort.
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Com a La memoria interior, els personatges s’enfronten a una desaparició, la
del seu passat i la d’un suposat company
d’escola segons indica una esquela del
diari.
Els tres amics, protagonistes de la pel·
lícula, decideixen anar al tanatori per iniciativa de Dani (Javier Pereira), l’únic que
està convençut de la identitat del mort.
Aviat descobrirà el seu error però mantindrà l’equívoc en conèixer la germana
del noi mort.

A través de la impostura, els tres amics
protagonistes podran reconèixer la veritat dels seus sentiments, dels records més
silenciats i de les successives pèrdues que
han marcat la seva trajectòria vital. Els
amors secrets o les vivències més inconfessables van apareixent pausadament al
llarg d’aquest diumenge que, com és habitual, comparteixen per evitar el tedi de
les hores desocupades.
La gravetat de la situació no evita la comicitat de molts moments en què els
tres amics tracten de resguardar la seva
falsa identitat. Els equívocs que provoquen no ens resulten estranys sinó que
ens apropen a la sinceritat de les emocions que expressen els personatges. Paradoxalment, la distància irònica amb què
es mostra el dolor no suposa una falta
d’emoció i de reconeixement, sinó tot el
contrari. La mirada que construeix la directora sobre els seus personatges gradua
a la perfecció aquesta barreja d’afectes
contradictoris amb què donem forma als
nostres sentiments.
A través de l’estructura narrativa s’expliciten les dos figures amb què la directora representa la mort. La desaparició i la
repetició conformen aquest pensament
sobre la mort que presideix el desenvolupament de tota la història. La presència i absència dels cossos s’inscriu en el
<<||

cercle temporal de la repetició que, com
sabem, pot desembocar en un efecte còmic o tràgic. El final de la història enllaça
amb l’inici i provoca un estrany reconeixement del que hem pogut intuir des de
la primera escena de la pel·lícula. No es
tracta d’elucidar un misteri ni de forçar
una interpretació que doni versemblança
a la història.
La imatge final de la pel·lícula ens produeix la mateixa estranya familiaritat
que sentim en constatar el pas del temps
i en definitiva en reconèixer-hi la presència inevitable de la mort.
María Ruido i María Ripoll han aconseguit donar forma visible als pensaments més abstractes i als sentiments
més subtils. Les imatges deixen de ser la
superfície més o menys rugosa on poder
contemplar una imatge del món i de la
nostra identitat i s’han transformat en un
autèntic mirall, l’únic espai on ens podem
veure veient-nos.
Les dues pel·lícules comentades s’allunyen de les pautes, documentals o ficcionals, en violentar l’ús habitual de les
imatges. El que veiem no és el reflex
d’una realitat prèvia o autònoma, disposada per ser captada per la càmera, sinó
que observem un món capaç de posar a
prova les certeses apreses i compartides.

