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| editorial | consell de redacció

Feminisme i
memòria històrica és el tema
central del dossier d’aquest número 59, la
nostra història feminista va néixer de les entranyes
de les accions, reflexions i teoritzacions permanents del
moviment de dones i de les diferents pràctiques feministes.
Moltes vegades s’ha discutit si la història i memòria que reivindiquem les dones està feta i inscrita en la llibertat i fora dels paràmetres
patriarcals. Decididament volem pensar que sí, que estem treballant la
nostra història feminista, que tenim en compte no només les diferents accions fetes per les dones al llarg del recorregut històric, sinó també la denúncia que els efectes del desconeixement/no reconeixement de les dones
com a subjectes va tenir a veure amb el seu propi desenvolupament històric.
Però si alguna cosa cal que sigui prioritària a la nostra agenda feminista és el
feminisme de la memòria o el treball amb la història feminista, perquè les
noves generacions el consideren una possibilitat enriquidora: apropar-se
a un passat ple de fets i paraules. Potser esmentar això ara que parlem
dels canvis generacionals ens portarà a reflexionar sobre el nostre propi recorregut històric com a generador d’identitat col·lectiva.
Sabem que tenim encara una gran part de la memòria personal i col·
lectiva de les dones per ser reescrita, recuperada, però no parlem
de la recuperació nostàlgica d’un passat sinó d’un passat ple
de motivacions, provocatiu i creatiu per a les dones.
La memòria com a reafirmació dels nostres
principis i eixos d’abans i d’ara.
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| judith muñoz saavedra

el finançament per a
la promoció dels drets
de les dones en l’ajuda
al desenvolupament
cap a una
mobilització
feminista dels
recursos
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Després d’anys de lluita del moviment feminista internacional, les
conferències de l’ONU dels anys
noranta van provocar un moment històric especial i es van
aconseguir mobilitzar importants
recursos per al treball pels drets de
les dones i per la igualtat de gènere
en el món sencer. La Conferència de
Viena sobre drets humans, la Conferència del Cairo sobre població i
desenvolupament, i la important
Conferència de Beijing, van enfortir

indubtablement els esforços organitzatius del moviment de dones i van
encetar una ona d’interès per part de
donants i finançadors preocupats per
promocionar la igualtat de gènere en
els anomenats països en vies de desenvolupament.
No obstant això, el segle XXI es va
iniciar amb una bretxa abismal entre els compromisos adquirits durant
les dècades anteriors i el seu compliment i la inclusió en la pràctica
del desenvolupament. L’informe de
l’OCDE 1999-20031 assenyala que
només el 0,3% de l’ajuda oficial
al desenvolupament va ser destinat a activitats relatives a dones en desenvolupament.

||>>

Una investigació realitzada recentment per AWID2 assenyala que, encara que el coneixement públic sobre
la violació dels drets de les dones
sembli haver augmentat, el finançament dirigit a les organitzacions de
dones per garantir-ne els drets és del
tot insuficient. La investigació mostra que més de la meitat de les
organitzacions, rep avui menys
finançament que fa cinc anys i
han d’invertir actualment més temps
en la gestió i recerca de recursos que
en el passat. Aquesta situació genera molta frustració, ja que per obtenir recursos, han de presentar cada
vegada més projectes que encaixin
amb l’agenda de les finançadores,
però que es desvien de l’agenda política feminista.
La percepció generalitzada entre les
activistes feministes del sud és
que el tema de gènere o ha passat de moda o ha esdevingut un
discurs políticament correcte
que s’adequa a l’agenda tecnòcrata neoliberal. Actualment, a la
majoria de les agències internacio-

nals, el gènere s’utilitza com un
concepte neutre tot i ser un instrument d’anàlisi de la teoria feminista.
Això ha fet que el gènere es converteixi en un eufemisme per invisibilitzar el marc d’interpretació de la
realitat. La societat se’ns mostra en
clau de sistema de dominació, i el gènere es desvincula d’altres conceptes
feministes, de força explicativa, com
ara el sexisme i l’androcentrisme.

tions d’orientació sexual, els drets
sexuals etc. A això, s’afegeix encara
el fet que les organitzacions bilaterals i multilaterals estan retallant el
finançament a les organitzacions i
estan atorgant més fons directament
als governs. Aquest fet afebleix sens
dubte el moviment social i va en detriment de les organitzacions autònomes que són més crítiques amb les
posicions o polítiques oficials.

La tecnocràcia de gènere també ha
institucionalitzat i despolititzat les
estratègies proposades als anys vuitanta. Per a moltes especialistes, la
transversalització de gènere no ha
obtingut els resultats esperats. Sota
el supòsit de la inclusió de les demandes de les dones mitjançant el
mainstreaming, s’ha abandonat
el suport directe a les organitzacions, s’ha retallat el nombre
d’especialistes, s’han tancat
programes específics per a dones i s’han relegat a un calaix
sense fons els temes més controvertits de l’agenda feminista
com el dret a l’avortament, les qües-

La situació és complexa no només pel
paper dels organismes internacionals
i la seva falta de compromís amb els
drets de les dones, sinó també perquè les organitzacions feministes encara no han pogut articular una gran
mobilització internacional de denúncia i capaç de donar suport veritable
a les organitzacions feministes dels
països del sud. En aquest marc existeixen, com a mínim, dues tensions
implícites dintre de les organitzacions de dones a les quals hem prestat
poca atenció i que dificulten que es
generi una mobilització feminista dels
recursos.

>>>

les tensions
a l’entorn
de la recerca
de diners
Una de les principals tensions intrínseques quant a la recerca de recursos, és que les organitzacions
feministes detesten demanar
diners. En general, les dones tenim una relació conflictiva i ambigua amb els diners i tot el que
simbolitzen —valor, estatus,
poder— perquè en les societats
patriarcals ha estat un instrument central per a la submissió
i control de les dones. A més, la
desvalorització permanent del treball
femení, la transmissió cultural de rols
basat en la generositat, el lliurament,
la dependència i el sacrifici de les
dones, ens han conformat la imatge
subjectiva que no som mereixedores
dels diners. Aquesta idea s’ha traslladat a les nostres organitzacions, sense que ningú ens hagi ensenyat mai
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a demandar ni exigir diners per aconseguir els nostres objectius polítics.
Per tant, les organitzacions feministes
tenen un doble desafiament: d’una
banda necessiten accedir als diners i
de l’altra han d’aprendre que tenen el
dret a posseir-los i que no hi ha cap
culpa en el fet d’administrar-los ni en
el de poder prendre decisions importants. El punt crític rau en la capacitat de les organitzacions i dels seus
integrants d’accedir als diners sense
oblidar la posició ètica feminista-activista allunyada del capitalisme global que utilitza els diners/capital per
reproduir-se i perpetuar-se.
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El poder dels diners pot canviar les
dinàmiques organitzatives de les
dones, fragmentar i dividir el moviment, generar un teixit associatiu
excessivament depenent i tutelat,
però és un recurs imprescindible
per dur endavant les estratègies de
canvi estructural i l’agenda política
feminista. Com opera el capitalisme
compensatori, qui té diners i qui pren
les decisions de com s’utilitzen, són
temes polítics decisius que no es poden ignorar.

les tensions
entre les
feministes del
nord i del sud
Les relacions entre els feminismes del
nord i el sud històricament han estat
complexes. Les pretensions d’universalitat del feminisme blanc anglosaxó
de classe mitjana, les lluites pel reconeixement de les identitats de feministes negres i indígenes i les acusacions de neocolonialisme han dificultat
la creació d’aliances i de xarxes entre
dones. A més, el moviment feminista
no és aliè al context instal·lat per la
globalització neoliberal que amaga el
problema cabdal que suposa la desigual distribució dels recursos, i que
és la pobresa del sud que subvenciona l’excedent del nord. Com assenyala el grup de Mujeres Creando
de Bolívia: «Són els privilegis els
que ens separen».

En l’àmbit de la cooperació per
al desenvolupament, aquestes
relacions, estan marcades per la
dependència donant-receptor i

>>>

per les dinàmiques de poder intrínseques a les relacions creades pel
finançament. Les dones del “Tercer Món” apareixen com a uniformement pobres, sense cap
poder i vulnerables, mentre que
les dones occidentals són l’arquetip de la feminitat moderna,
educada i sexualment alliberada. Des del nord, les dones del sud
són vistes amb una barreja estranya
de paternalisme, maternalisme, assistencialisme, culpabilitat i sensibilitat. Mentrestant, les dones del sud
aprenen les receptes que els envien
des del “Primer Món”, incorporen ràpidament les paraules de moda per
obtenir recursos i miren cap al nord
amb una estranya barreja de desconfiança, indiferència-admiració, orgull i orfandat.

Malgrat totes aquestes dificultats, la manera com els projectes de cooperació afecten la
vida de les dones i com s’utilitza
el coneixement que sorgeix del
feminisme, duplica el valor crític que com a feministes podem
aportar a aquest context.

cap a una
mobilització
feminista dels
recursos
Unes de les iniciatives més interessants per superar les tensions entre les dones i els diners
i les relacions entre feministes
del nord i del sud, són els anomenats fons de dones com ara
Mama Cash o el GFW (Global Fund
for Women). Es tracta d’organitzacions feministes creades per brindar
suport directe a grups de dones que
no treballen als països del nord. La
relació donant-receptor es basa
aquí sobre una passió compartida pels drets de les dones, amb
menys burocràcia, relacions
més horitzontals i un llenguatge comú marcat pel feminisme
militant.
Els fons de dones, en general, donen
poques quantitats de diners i a
grups amb pressupostos petits,
però arriben a un gran nombre
d’organitzacions a escala mun-

dial i tenen un paper decisiu en
la democratització dels recursos. Alguns d’aquests fons han estat
fonamentals per aportar diners a organitzacions de sectors molts marginats dins del moviment de dones i
d’accés limitadíssim al finançament:
lesbianes, dones rurals, camperoles,
indígenes o joves. En alguns casos,
aquests recursos són els únics disponibles per donar suport a aquestes
organitzacions en països on la liberalització comercial, el militarisme, el
conservadorisme o el fonamentalisme religiós agreugen la situació de
les dones. Iniciatives com aquestes
es poden incloure en allò que Chandra Mohanty3 anomena «coalicions i
solidaritats feministes transfrontereres».
No obstant això, una mobilització feminista dels recursos, no
pot descansar exclusivament en
iniciatives de suport de dones a
altres dones. Cal incloure-hi les reflexions següents:
1. Plantejar que les dones tenim dret
als fons de cooperació internacional.
No només a rebre’ls, sinó també a
administrar-los i decidir-ne l’ús.

<<||

2. Canviar la manera de pensar sobre
els recursos. Cal tenir en compte que
es tracta d’un tema polític i el fet que
hi hagi més diners per a les organitzacions de dones implica avançar en
l’agenda política feminista global.
3. Cal entendre que, si no hi ha un
moviment de dones fort treballant
a tots els nivells i en tots els països,
les agendes no avançaran. Si no hi
ha força en el moviment social per
empènyer, resistir i avançar, perdrem
molt del que fins ara hem assolit.
Un exercici realitzat per AWID a
Mèxic DF demanava a organitzacions de dones del sud que somiessin
un ideal quant a diners i recursos. El
resultat pot resumir-se de la manera
següent: «Somni d’organitzacions
feministes fortes i sostenibles,
que disposen d’una gran base de
recursos, capaces de mantenir
una agenda política feminista
autònoma al nord i al sud».
1 OCDE (DAC): Aid to Support gender Equality 1999-2003,
París, 2005.
2 AWID: ¿Dónde está el dinero para los derechos de las
mujeres?, Toronto-Mèxic DF 2006.
3 Mohanty, Chandra, Russo, Anny Torres, Lourdes
(eds.) Third World Women and the Politics of Feminism.
Bloomington, IN: Indiana University Press, 1991.
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| conselleres de la revista
| il·lustració: debora

Començava a sentir-me flàccida, lànguida
i lleugera... asseguda amb les cames
arronsades i mirant en línia recta...
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Aquesta sensació m’és molt coneguda, sovint el meu
cos em parla i m’explica de les seves necessitats.
Aquesta sensació de “llangor lleugera” normalment
té a veure amb la necessitat de fugir, d’escapar, de
córrer... i em passa quan la por es fa molt intensa i
les incerteses pel futur esdevenen massa pesades. És
llavors que em plantejo la necessitat d’un viatge sense
destí. Els viatges sense destí tenen el poder màgic de
traslladar-me a uns espais i un temps on torno a ser
una nena petita, la somniadora que sempre he estat.

||>>

Apago la meva set i la ciutat es queda sense llum.
Agafo la preciosa pinya que il·lumina l’estança.
La gronxo perquè deixi de fer suc i es calma.
Calmada la pinya, algú demana auxili en el fons de la
rebotiga. M’hi apropo. La miro... i la toco. Aspra, penso.
L’agito i no hi ha so. És ella, segura, em dic i somric:
la lila taronja que ara és verda llimona i es desplaça
per la rebotiga deixant la mateixa olor. La gronxo i es
calma.
Llavors la meva set s’encén, començava a sentir-me
flàccida, lànguida i lleugera ... asseguda amb les cames
arronsades i mirant en línia recta: la ciutat torna a
tenir llum.
Em dic: aixeca’t i desperta! Hi ha massa coses boniques
i interessants per estar-te aquí a la parra.
Vaig cap al menjador i observo detingudament el
mapamundi que hi tinc allà penjat. És curiós, penso,
l’he mirat infinites vegades i sempre hi trobo alguna
cosa nova que no havia vist abans. El món és així:
diferent, canviant, sorprenent. I jo ho vull veure.
Vull descobrir racons de món inexplorats i d’altres
de sobrepoblats, caminar pel desert de Gobi i pujar
l’Aconcagua. Conèixer i aprendre’n. Torno a sentir-me
somniadora i volàtil. Ja hi torno a ser. A la parra, a la
lluna de València o al Japó. Però... no és el somni una
magnífica manera de viatjar?

>>>

09 | :: :: . 

iiiiiiiiiiiiii

| les tres maries | il·lustració: debora

M’havia enlairat i ja només es veia espai i la línia corba de l’horitzó
de la terra. Tot anava bé, més ben dit, tot estava bé, perquè
del que es tractava era de canviar el punt de vista, necessitava
perspectiva, i què hi havia de millor que un viatge a l’espai. Era
curiós de veure com el temps passava com sempre a base de
segons, minuts i hores, fins i tot semblava que sentia un rellotge.
Tampoc no canviava el panorama. Ja no em sentia flàccida,
lànguida i lleugera, tenia calor i em pesava el cos suat. Tenia
set i la llimonada estava a la nevera a milions de quilòmetres
de distància. Ja podia començar a tornar. Sí que havia durat poc
el viatge. Només calia canviar de perspectiva i de punt de vista
d’una manera menys viatgera.
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D’aquí a uns dies marxava a un lloc, espai, territori,
desconegut. I això és el que més m’incitava i excitava.
Aquesta mena de ritual d’iniciació que per a mi tenen
els viatges, un complex d’elements materials i físics i
d’altres intangibles.
M’estava preparant, doncs, per aquest ritual del
viatge. En el meu cas començava per acomiadar-me
dels espais de casa meva: la meva habitació, pròpia;
el meu lloc de privilegi, en el que conjugo silencis, i
conjuro beneficis i desitjos. I quan dic casa meva estic
cometent un pseudoeufemisme, perquè en realitat
quan dic “casa meva”, estic fent referència a l’espai
simbòlic, a Ca la Dona, perquè l’espai que habito
físicament és un pis, de manera que de casa res. Per
cert, no hi ha xecs del govern Zapatero per a les dones
que optem i volem viure soles?
<<||

Zuuuuuummm. Volo.
Volo sense esperar
arribar enlloc concret.
Em concentro i em
centro, en la concèntrica
constel·lació estel·lar
universalment cèntrica.
Perdo l’equilibri. I caic
en línia recta. Ffffffiu
però sóc tan selecta que
pensant-me perfecta
torno a la secta electa
d’on volia escapar per
viatjar sense mandrejar.
Passa un dia. I em torno
a trobar asseguda amb
les cames arronsades i
mirant en línia recta...
per tornar a viatjar.

icis espirituals
c
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taula
d’aixecament
de pes
Ara que fem aquesta taula
d’exercicis, només fa un mes que
els nostres estimats polítics (i
estimades polítiques) han acabat
les seves vacances. Però el repòs
de poc ha servit. Comencen el
curs i ja ens estan estressant,
amb la vista posada en unes
eleccions... d’aquí a un any!

(...de fet, a nosaltres ja ens comença a costar de distingir les èpoques
preelectorals de les no-electorals.
Entre les eleccions generals, les locals i les autonòmiques, no ens deixen temps de recuperar l’esma ni el
sentit comú.)
Així que, si mai havia marxat, retorna
de nou l’època de les rifes i ofertes
en la gran subhasta de les polítiques:
llibres gratuïts per a la canalla de primària; ajudes als i les joves per pagar
el lloguer del pis; dentista gratuït per
als nens i les nenes, o l’obra estrella,
els 2500/3500 euros per naixement.
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(...deixem altre
tipus de subhastes per a una altra
ocasió: la fi d’ETA –amb
diàleg o sense–; la fi del terrorisme –el no estatal, és clar–; la fi
del nacionalisme –el no madrileny–;
la fi del sexe entre prínceps; de les
classes de catequesi; de les bicis;
l’abolició del treball sexual; del
vel i de vés a saber què més.)
:: :: :: | 12

És clar, cap de nosaltres tres renunciaria a aquests ajuts econòmics, però
volem exercitar-nos sobre les seves
implicacions. La Maria ja ha calculat que si té bessonada, amb
els estalvis dels darrers anys
i el regalet de naixement
d’en Zapatero, potser

>>>

podria donar l’entrada per a un minipis, i
després continuar trampejant
amb la reutilització de roba, la iaia
que farà de cangur, i potser alguna
reducció de jornada.

cura, l’educació, l’accés a la sanitat,
la cultura, etc. Vaja, que hi ha vida
més enllà dels diners a la butxaca.
Hi ha vida, per exemple, a Suècia, a
Noruega, a Alemanya, on pots criar
sense patir un greu estrès vital.

El que volem dir és que donar diners
per naixements forma part més de
polítiques natalistes (que amb la de
gent que hi ha al món i la que voldria
venir a viure aquí potser no necessitem) que de polítiques familiars. Les
polítiques natalistes fomenten que
neixin més criatures, mentre que les
familiars busquen la millora de les
condicions de vida de la família més
enllà del naixement. Perquè un cop
han nascut, i un cop ens hem ventilat
els 2.500 eurets –que desapareixeran, per exemple, després de sis mensualitats d’escola bressol–, què coi en
fem, llavors, de les criatures?

O potser és que continuem en una
societat que santifica el fet biològic
per sobre del cultural, de l’experiència
viscuda, de les necessitats bàsiques
de les persones tan repetides pels famosos drets bàsics i universals? Que
potser ho monedarem absolutament
tot, per tal de desresponsabilitzarnos socialment de la cura de les persones, que intentem resoldre amb la
compra-venda de serveis?

Les polítiques
familiars tenen a veure amb la

Tampoc oblidem que hi ha altres societats on les ajudes estatals són igual a
zero. Però en moltes d’elles el suport
de les dones de la comunitat, la responsabilitat de la comunitat sencera
sobre la criança (i també quant a la
cura de persones grans) té un paper
important.

Aquí el suport comunitari es va desfent i l’estat del benestar no s’ha arribat a fer. I si resulta que es promou la
natalitat amb aquestes ajudes, però
les polítiques de conciliació no acaben de rutllar (sobretot en l’empresa privada), els horaris de treball són
maratonians, la baixa de maternitat
és una misèria per a una criatura, els
subsidis durant els tres primers anys
de criança són minúsculs, gairebé no
hi ha places a les escoles bressol, ni
beques per als menjadors, ni per als
llibres escolars, ni per les acollides a
l’escola, el transport públic és caríssim, _______ __________ _____ ____
___ ___ ______ ______ ___ __ ____
____ ____ ___ ______ ________ _____
____ __ _____ ________ _ __________
__ ______ _________ ______ _______
_______ _______ _____________ ___
__ ___ _______ ____ ___ ______ __
______ (espai per al teu propi llistat).

Els comptes no ens
surten. Si hi ha diners per
tenir criatures, pot ser que hi
hagi més naixements, però si no hi
ha diners per millorar les condicions de les criances, el volum de
treball que fem les dones
també creixerà. D’això
se’n diu fer un bon
negoci per a
les dones?
És això un
bon negoci per a
les dones?

(Sense
parlar del que passa quan les criatures es fan grans... velles... i aquesta
cura compta encara amb menys suports.)
Que ens agafi confessades.

La criança pot ser una alegria, però
també una feinada de por: bolquers,
nits sense dormir, angoixes davant de
malalties no diagnosticades, menjars,
viatges amunt i avall tot el dia...

<<||

Les tres maries
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| mercè otero-vidal
| imatge: centre de documentació
de ca la dona

Mnemosine
és la deessa de
la Memòria
segons la mitologia
clàssica i és la mare
de les Muses que
són les inspiradores
de les arts
(d’on ve
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MEMÒRIA,
RECORD I HISTÒRIA FEMINISTA
||>>

mnemotècnia).
L’etimologia de
“re-cordar” té a
veure amb “cor”
(en llatí cor, -dis).

Aquestes dues notes aporten elements que poden servir per enquadrar dins de
la pràctica feminista la “inspirada” dedicació a re-cuperar i re-conèixer “cordialment” la genealogia en el ser i en el fer de les dones que ens han precedit en el
camí de la llibertat.
Això és el que fan les companyes que es dediquen a recollir, conservar i arxivar,
analitzar i interpretar i donar a conèixer la diversa documentació que les feministes hem generat. Els últims temps del franquisme i la transició democràtica
és el període que mereix una especial atenció, perquè s’ha de reconèixer que la
democràcia té un gran deute amb les dones que van promoure els canvis socials
més importants.
La diversitat de suport de les fonts per a l’estudi del feminisme és molt rica, però
també molt precària amb greus dificultats pel que fa a la conservació i datació.
La urgència i, en alguns casos, la clandestinitat en què foren escrits els primers
papers, les primeres convocatòries, preses les primeres fotos, als anys setanta,
dificulten la tasca i fan que la memòria personal de les protagonistes sigui imprescindible per datar, localitzar i contextualitzar la documentació, en el cas que
existeixi. També és cert que molta de la història del feminisme només té com
a document la veu de les mateixes dones explicant-la. El principi feminista que
diu que «allò personal és polític» es fa molt evident quan parlem de la història
del moviment.
Donar autoritat a la narració de la vida de les dones que transformaren la societat des del feminisme i que foren a la vegada transformades personalment és
essencial per poder saber i per poder transmetre aquest saber a les generacions
més joves. Aquest és, per exemple, el projecte del grup d’Història Oral de Ca la
Dona.
>>>
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| grup d’història oral

Per allà l’any 1999 una colla de
dones ens vam animar a crear
un grup d’història oral encara
que ens va costar definir l’àmbit d’estudi i decidir quin enfocament li donàvem. D’aleshores
ençà, hem passat per diverses
etapes amb intensitats de treball i de participació desiguals
però entre totes hem consolidat
una manera de fer i ja hem iniciat un fons d’entrevistes enregistrades i transcrites.

És important valorar la consciència històrica de les dones que, en tot moment,
conservaren la documentació, que varen entendre que el feminisme era un dels
motors de la història i que calia tenir documents per fer-ho saber. Aquesta és la
importància de les donacions de fons personals com el de Gretel Ammann amb
documentació sobre feminisme i lesbianisme, que es troba al Centre de Documentació de Ca la Dona.
Buscar la manera de conservar, ordenar, classificar per poder fer accessible la
informació de tota aquesta documentació és una feina feixuga i les companyes
que han treballat i treballen al Centre de Documentació de Ca la Dona han fet i
estan fent molta i molt bona feina en aquest sentit. És un repte aconseguir, ara
que els canvis en el món de la informàtica són tants i tan ràpids, un suport que
sigui útil i traspassable.

El Grup d’Història Oral de Ca la Dona
hem decidit limitar la nostra recerca
a dones que d’alguna manera han estat vinculades a l’espai de Ca la Dona.
Ens vam plantejar altres opcions més
àmplies i obertes, però finalment
ens decantàrem per prioritzar la recerca al voltant de dones que han
format part del moviment feminista
a Catalunya. Volem recuperar i conservar les vivències de dones que han
viscut la seva consciència feminista a
l’entorn de Ca la Dona, un espai simbòlic i de referència del moviment
feminista a Catalunya. Al llarg dels
vint anys des de la seva fundació, hi
han convergit dones amb trajectòries
molt diferents i, per tant, amb memòries i vivències feministes diverses.

És evident que cal posar a l’abast de les persones interessades tota aquesta documentació, però tampoc no és fàcil trobar la manera de fer-ho, perquè és lògic
que, dins de la societat patriarcal, el moviment feminista ha de vetllar perquè
la recerca i la interpretació de les fonts del moviment feminista també siguin
feministes.
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Sabem que hi ha molts grups de dones que en diferents àrees geogràfiques i
d’actuació estan treballant per preservar la memòria i el record del nostre passat.
Quan, el juny del 2006, ens vam trobar a les Llars Mundet per celebrar les Jornades “Les dones sabem fer i fem saber”, vàrem coincidir molts grups de dones
interessades en la història del feminisme i de les dones, perquè la perspectiva de
trenta anys de feminisme al nostre país ja ho permet. El problema com sempre és
el temps i els recursos que calen per fer aquesta feina, per això cal encoratjar tot
aquest tipus de projectes i valorar-los molt. En el marc de les Jornades del 2006,
també en aquest sentit de recuperació de la genealogia feminista, recordem que
va haver-hi l’acte de reconeixement i agraïment a les Dones del 36.
A continuació incloem dos testimonis de feina feta en el camí de la recuperació
de la història recent del feminisme: «Història Oral» i «Feminismes i Transició».
<<||
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| conxa royo i mari chordà

La nostra intenció és anar recollint el
màxim nombre possible de relats de
vida tan diferents i diversos entre ells
com ho són totes i cadascuna de les
dones mateixes.
Volem atresorar l’experiència de dones feministes perquè ens ajuda a
entendre millor la nostra realitat i a
dibuixar un futur més feliç i més lliure per a tothom. Volem restituir a les
dones entrevistades i, a través d’elles,
a moltes altres dones que comparteixen experiències semblants, el
valor de les vides que han viscut, i
mostrar-los el reconeixement a la
seves experiències que ens han permès d’obrir camí. Sens dubte ens poden servir com a models i referents
creatius en el nostre viure quotidià i,
sens dubte també, que ens ajuden a
construir una genealogia pròpiament
femenina.

a la dimensió viscuda del que ha succeït. Volem anar més enllà dels “fets
objectius” per arribar a saber com van ser viscuts, amb quins sentiments es
prenien decisions, què hi influïa o quins n’eren els factors determinants...
Volem conservar la veu original de dones fent memòria. Sabem que la memòria és caòtica, selectiva i interessada, però ens preocupa salvar allò que ha
estat significatiu i que perdura en els seus records. La narració lliure facilita
recuperar fragments de vida que qüestionaris més dirigits no poden captar i
ens obre espais de realitat amb uns matisos i detalls que la mera descripció
objectiva dels fets no pot reflectir.
A les biògrafes se’ls proposa fer una entrevista biogràfica-narrativa i es procura
que se sentin el més còmodes possible a l’hora de relatar la seva història de
vida. Amb una pregunta inicial molt oberta se’ls demana que expliquin la seva
vida, es deixa que vagin parlant i només s’hi intervé per estimular la narració o
fer algun aclariment, però intentant no incidir en el relat biogràfic.
Després d’analitzar algunes de les entrevistes realitzades, hi ha una dada que
volem destacar: els relats parlen de diferències i d’experiències molt diverses,
però, també, s’hi descobreix una base comuna relacionada amb les transformacions i revolucions personals a partir de la presa de consciència feminista.
Parlen del vincle entre el jo més íntim i el context social i del compromís públic
i polític que han assumit aquestes dones.
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La metodologia que hem decidit
utilitzar ha estat el mètode biogràfic-interpretatiu ja que algunes dones del grup ja hi havien treballat i
gràcies al seu mestratge l’hem pogut
aplicar. Aquest enfocament se centra
en la recol·lecció de records en clau
narrativa considerant que la narració
facilita l’expressió d’allò que més ha
marcat una vida i permet acostar-se

Per acabar aquesta petita presentació1 cal dir que, també, estem impulsant
la construcció d’un arxiu feminista (de cartells, fotografies, textos, pel·lícules
etc.) que documenti totes les formes de relació, de vida i de compromís que
han portat a terme les dones feministes.
No cal dir que ens agradaria moltíssim reforçar el grup, i que totes vosaltres
sou benvingudes a participar en aquesta tasca de recollir el testimoni de les
il·lusions i els somnis de moltes dones que han estat/estan a Ca la Dona.
1 Si voleu més informació podeu consultar “Vides, feminismes, memòries”, a Sabem fer i fem
saber. Xarxa Feminista de Catalunya, març 2007. Ponència presentada per Àngels Candela, Núria
Casals, Teresa Guarro, Mercè Otero-Vidal, Montserrat Otero, Eli Tejero i Laura Torrebadella.
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memorial democràtic

feminismes de la transició a catalunya:
perdurables corrents subterranis

Al voltant de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona del 1976
i durant els anys posteriors, varen cristal·litzar tot un munt de
reivindicacions socials i polítiques de gran transcendència. Ens
semblava del tot necessari recuperar aquesta seqüència del
passat, la transició democràtica –fins ara només escrita en
masculí–, reflexionar-hi, extreure’n un seguit de conceptes i
traslladar-los a la ciutadania.
El nostre projecte, presentat al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, en relació al Memorial Democràtic, Feminismes de la Transició a Catalunya. Textos i materials,
està avalat per l’Associació Biblioteca Videoteca de BCN, inserida a
Ca la Dona.
El motiu del treball té com a objectiu principal donar a conèixer, valorar i visibilitzar les aportacions del moviment de les dones durant la transició democràtica a Catalunya, injustament oblidat als llibres, xerrades, taules rodones,
etc. que han tractat el tema. El seu llegat, importantíssim, abraça un procés
que va des de la presa de consciència de la situació legal fins a la recerca de la pròpia identitat individual i col·lectiva. Es tracta de
recollir les iniciatives, la creativitat i els esforços de moltes
associacions, grups i també de dones singulars, conegudes
i anònimes, que impulsaren el progrés social i la consolidació de la democràcia.

||>>
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Fent visible el treball col·lectiu i individual del moviment feminista durant
l’època de la Transició a Catalunya, posant de manifest la fertilitat de les relacions entre dones, volem reconèixer el protagonisme històric dels diferents
col·lectius que van fer seves idees que han canviat la nostra realitat. Durant aquells anys, molts grups de dones –esperançades amb el
canvi polític–, es van reunir, van debatre, van organitzar
jornades, van publicar pamflets, revistes, llibres, cartells..., van sortir als carrers i van crear espais per dur
a terme una important transformació social i per
aprofundir en les llibertats democràtiques. Es tracta, doncs, d’incorporar al conjunt social la riquesa de sensibilitats, valors i diferències que suposa
aquesta experiència col·lectiva.
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Hi ha també, al nostre projecte, una intenció pedagògica, en el sentit de procurar referents femenins
a l’alumnat en el marc de la coeducació. L’absència
de dones en els diferents currículums de l’actual sistema
educatiu, tant en l’àrea de Ciències com en l’àrea d’Humanitats, continua sent, encara, una assignatura pendent als inicis
del segle XXI. Proporcionar models culturals que es distanciïn dels marcats
estereotips socials i mostrar les lluites col·lectives de moltes dones anònimes,
que han forçat el progrés social, ens sembla una qüestió de justícia. Conèixer
aquestes experiències històriques suposa un enriquiment tant per a les noies
–encara mancades de referents propis als llibres de text– com per als nois,
que comencen a veure el passat, el present i el futur de la humanitat com
una construcció social d’ambdós sexes.

El nostre projecte inicial comptava amb els cinc apartats següents.
1. Exposició de materials sobre el moment històric: espais, publicacions,
cartells, manifestos, jornades, etc.
2. Publicació de l’estudi esmentat.
3. Documental amb entrevistes a dones representatives del moviment i
també a dones anònimes.
4. CD-rom, amb l’ampliació dels materials que no s’hagin pogut exposar o
publicar.
5. Activitats divulgatives lligades als quatre apartats anteriors, com per
exemple Les Trobades Intergeneracionals; trobades de dones significatives
i representatives d’aquell període.
Atès que la subvenció rebuda només suposa un 10% de la quantitat demanada, no podem assolir tots els objectius i ens veiem obligades a reduir-los a
la publicació de l’estudi i a l’edició del CD-rom. Les responsables del projecte
som Mari Chordà i Conxa Llinàs, i comptem amb el suport de l’Associació Biblioteca Videoteca de Barcelona, de Ca la Dona.
Esperem anar desenvolupant el nostre projecte en anys successius i en el marc
del futur Centre de Documentació de Ca la Dona.

La idea està basada en l’estudi de Conxa Llinàs i subvencionat per
l’Institut Català de les Dones l’any 2004. Aquest treball es va confeccionar en gran part a la biblioteca, videoteca i arxius de Ca la
Dona, amb la consulta de revistes, cartells i materials diversos
del seu fons.

>>>

<<||
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| mireia bofill | montse cervera
| imatge: www.google.es | w3.bcn.es

«Vàrem viure la guerra al front i a la rereguarda: l’exili,
els camps de concentració, les presons i la repressió per
la nostra lluita en clandestinitat. (...) A les dones se’ns va
necessitar durant la guerra, però després els nostres mateixos companys ens han ignorat i hem hagut de ser nosaltres les que en desenvolupar el moviment feminista, hem
volgut ser un dels puntals de la llibertat, perquè malgrat
tot, encara volem creure en la justícia, en la tolerància, en
la igualtat i en la solidaritat».1 Em llegeixo tot el llibre. Em dóna

Carme Casas, Trinidad Gallego, Conxa Pérez, Manola Rodríguez, Maria Salvo, Emèrita Arbonès, Laia Berenguer, Josefina Piquet, Victòria Santamaria,
Victoria Carrasco, Rosa Cremón, Enriqueta Gallinat i Isabel Vicente, les dones del 36.
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Em cau un
llibre a les mans:
Les dones del 36.
Un silenci
convertit en
paraula. 1997-2006.

Una associació de dones de procedències i ideologies diverses: comunistes,
anarquistes, republicanes i del POUM,
que han mostrat un altre tipus de fer
història i de reivindicar aquells fets negats i silenciats que també conformen
la nostra història. I és a través de les seves vivències que han volgut mostrar i
explicar allò que els ha suposat ser dones del 36, dones de la guerra.
||>>

força escoltar les paraules que ressegueixen les seves vides. Aquesta associació
neix de la necessitat de recordar allò viscut i transmetre-ho, explicar-ho amb
la seva pròpia veu. M’agrada aquesta manera de fer història activista a partir
de les paraules, de la narració oral de les pròpies vides i la seva pròpia lluita a
centenars d’instituts, centres cívics, universitats...
El seu projecte ha estat continuar amb la seva lluita, sí, no tinc cap més nom
per denominar-les, activistes de cap a peus. M’emociona saber que amb la seva
edat, «Som dones grans, molt grans, ratllem els vuitanta,

la vida se’ns escapa i abans de partir vers el no-res, volem
deixar el nostre testimoni»2, vulguin arribar a les noves generacions
i allà on sigui per escampar la seva experiència insaciable i aquella part de la
història que no ha estat explicada, i sovint també negada.
El desembre del 2006, després de nou anys d’activitat nòmada peregrinant
per tots els espais on han arribat, s’han dissolt. De les tretze que varen començar, nou són vives, però grans i la majoria superen els 85 anys. El grup
s’ha acabat, però tot allò que ens han deixat, per les que venim, per les que
alimentem el moviment feminista, és innombrable: 79 conferències en instituts, 35 en universitats i 142 en actes públics, una exposició i un vídeo i segur
que em deixo alguna cosa més que m’ha passat per alt, però com diuen elles
>>>

«Nosaltres, Les dones del
36, sabem què hem fet, el
perquè i el com ho hem fet,
i creiem sincerament que
ens n’hem sortit prou bé.
Per a nosaltres, això és suficient. No esperem cap altra recompensa, però hem
de reconèixer que és molt
gratificant que es valori el
nostre treball».3
Tanco el llibre i em quedo amb
les seves paraules i amb tot allò
que han viscut, el seu record i com
ho han volgut reviure, explicantnos-ho, posant nom a les coses.
Manola Rodríguez. Una de les dones del 36. Sento a parlar d’ella per
diverses dones de Ca la Dona. Me
la imagino, faig els meus esbossos
mentals i en construeixo la imatge.
Vet aquí que una tarda d’estiu, em
trobo a casa seva. Amb la Mireia,
anàvem a buscar uns quadres del seu
company per a Ca la Dona. Ens obre
la porta amb un somriure dolç i una
salutació amable, com si fes temps
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|
| mercè otero-vidal

que no ens hagués vist, com si ens
esperés –però a mi mai m’havia vist
ni em coneixia– Una manera acollidora de rebre’t, sense distància ni
límits entre nosaltres.
Els gats ens seguien a dins i fora de
la casa, els eterns animals de companyia.
Vam tenir una xerrada agradable. Em
va impressionar la lucidesa mental
de la Manola. La conversa va tenir un
ritme, pausat, tranquil tal com ella
marcava, una frase dita i després la
tornava a repassar, retornava a les
paraules verbalitzades per afegir alguna cosa nova. Per a mi era com un
resseguir amb el dit la seva veu, a poc
a poc.
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M’impressionaren les ganes de viure
d’aquesta dona, les estratègies construïdes per no oblidar les coses de la
seva vida. Tenia una llibreta amb tot
de retalls de papers enganxats un sobre dins l’altre amb clips on hi havia
anotades les seves coses, per no oblidar-les.

Assegudes amb els dos gats passejant-se entre les nostres faldes, la Manola
parlava. Tenia ganes de saber de Ca la Dona, de com estàvem ara, sobretot que
la casa s’obrís a altres dones i combatre contra la guetització del moviment
feminista, que no fos només per a unes quantes, i d’unes quantes.
Una altra cosa que li girava pel cap era la presó Model. Sabia que la volien treure del centre de Barcelona i ens explicà el seu desig, tot mesurant les paraules.
Ella volia anar a parlar amb qui fos i proposar que es deixessin els murs de la
presó però que al seu interior es construís un jardí, que en aquell espai es fes un
parc per als infants. Volia veure-hi nens jugar però que les parets romanguessin, al seu lloc, amb el patiment de les persones que allí havien estat privades
de la llibertat. Mentre parlava, s’emocionava, parava i tornava a arrencar. El
seu parlar era molt emotiu, realment sentia allò que deia.
Ens va donar els quadres del seu company, que ara estan provisionalment a
la Sala Montserrat Roig de Ca la Dona, un és un carrer estret de Ciutat Vella
i l’altre una ballarina, amb unes notes escrites per ella.
Ens acompanyà fins a la porta, amb el seu pas insegur, tot recolzant-se amb
les coses que trobava, però tot ho tenia controlat, un pas i els diaris, tres més
i les pedres del jardí, dos i, recolzar-se a la taula, a poc a poc i la porta.
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Jo estava contenta d’haver-la conegut, pensant en allò que havíem estat parlant i pensant com havia estat la seva vida fins llavors: una gran lluita per tot
allò que considera just i al que ella no vol renunciar.

Ni príncipes, ni perdices.
1 Les dones del 36. Un silenci convertit en paraula. 1997-2006. Barcelona: Les dones del 36, 2006, p. 19.

Siete historias de mujeres que

2 Ibídem p. 20.

dicen basta. Set històries de do-

3 Ibídem p. 173.

nes que diuen prou. Ed. Icaria. La
mirada esférica. Barcelona, 2007.
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100 pàgines.
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ni príncipes, ni perdices
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Les dones sabem que és difícil escriure i publicar un llibre, i ens alegrem
moltíssim quan les companyes ho
aconsegueixen. També sabem que la
literatura té un aspecte terapèutic: al
llarg de tots els temps, llegir i escriure
ha ajudat les dones a viure i a sobreviure i, per això, també sabem que la
literatura cal que sigui profitosa i útil.
Des d’aquests supòsits cal llegir, analitzar i valorar Ni príncipes, ni perdices.
El títol és ben explícit i ens diu que
el llibre no té res de conte de fades i
la veritat és que justament comença
on acaben els contes, on acaben les
fantasies romàntiques, però cal dir
que sí que té un final feliç. El subtítol encara ens dóna més informació:
Set històries o sigui que els relats són
realment documents, testimonis i el
més important és que són de dones
que diuen prou. Tenim a les mans i
recomanem un llibre difícil de classificar dins els límits dels gèneres literaris. Un llibre per llegir i rellegir, de
la mateixa manera que any rere any
dediquem el dia 25 de novembre a
recordar les dones que pateixen violència masclista. Aquest llibre és una
bona eina, un recurs per conscienciar,
sensibilitzar a joves i grans, a dones i
homes sobre la realitat d’aquesta violència massa quotidiana i propera.
Carla, Cris, Brétema, Felicia, Ana,
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Maria, Roser són les autores i protagonistes que ens ofereixen set
maneres diferents d’explicar la resistència i la força de les dones.
Així ho diu Rosa Regàs en el pròleg:
«Hay incluso más, en estas historias
podemos descubrir el caràcter, la timidez, la valentía o la esperanza que
en cada caso fue fundamental para
ellas y el agradecimiento tantas veces
expresado con poesía y tiernas palabras a Tamaia, que les enseñó dónde podían encontrar el camino para
reencontrarse como seres humanos
frente a las dificultades, olvidando las
subrepticias formas de culpabilidad y
remordimiento que se introdujeron
y aún en buena medida se mantiene
en el alma de la mujer desde el principio de los tiempos para salvaguardar
un orden social injusto y terrorífico.»
Des del punt de vista formal també
la diversitat hi és present: relats més
llargs o més curts, amb una narrativa
més o menys ràpida, amb imatges més
o menys elaborades, amb descripcions
més o menys detallistes, amb una
perspectiva més o menys cronològica,
amb una expressió més intimista, amb
una reflexió… però sempre amb
veritat, força i esperança. Iguals i
diferents com som totes les dones.

