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iOjüES; 

teresa cabruja 

En llegir «veus de dones» us deveu estar preguntan!: quines dones?, 

quines veus? De dones, n'hi ha de ben diferents (com d'homes, d'altra 

banda), i de maneres com desenvolupem formes mes o menys engi-

nyoses/possibles de supervivencia, en aquest món organitzat amb un 

bon nombre de desigualtats (de sexe i de genere, entre d'altres), 

també n'hi ha de ben diferents, Pero quan vaig proposar el tito! em 

referia a unes dones ben concretes: dones que viuen a Girona, dones 

que treballen, dones que llulten, dones que es troben per estar juntes, 

dones que viuen juntes i que Iluiten perqué aixó sigui possible, dones 

que coeduquen fills/es i companys/es, dones que busquen feina, dones 

joves, dones grans, dones jubilades, dones soles, dones vidues, dones 

immigrades, dones mares, dones filies, dones que s'estan a casa, 

dones que treballen a casa, dones que treballen a casa i fora de casa, 

dones feminisles, dones no feministes, dones aparellades, dones sepa-

rades, dones emprenedores, dones progressistes,,, I qué teñen en 

comú aqüestes dones? Dones aixó, ser dones en una societat marcada 

per una diferencia sexual i de genere que es tradueix en desigualtat 

social. És per aixó que no es tracta, des del meu punt de vista, de com 

son d'iguals peí fet de ser dones, sino de com viuen de manera dife-

rent justament amb un mateix reconeixement, diguem-ne «eos de 

dona», per a una societat on aixó implica drets i obligacions i prohibi-

cions i discriminacions en la seva organització. Ja en els darrers debats 

ais grups feministes, i especialment en les aportacions deis feminismes 

mes postmoderns, apareix clarament la dificultat de «representar lotes 

les dones», a causa de les seves diferencies: dones negres, blanques, 

asiátiques, hispanes, de classe socioeconómica i/o de religions dife

rents, amb realitats, experiéncies i recursos dístints, etc. 

De fet, sí hi ha desigualtats legáis i socials és, sobretot, perqué 

hi ha desigualtats en les idees sobre les persones, que impliquen 

diferencies de valor i de capacitats. Perqué de fons, el que trobem és 

una societat no només organitzada sobre la base de les diferencies 

del sistema sexe-génere, sino on simbólicament s'instal-len les cons-

truccions de qué vol dir «ser dona» i qué vol dir «ser home». De tal 

manera que, finalment, es fabriquen idees de ser dona i de ser home 

que afavoreixen en la seva mateixa definido la legitimado o argu

mentado del tráete diferent i de les possibilitats socials diferents per a 

cadascú. Per aixó, de vegades no cal ni tan sois que es prohibeixi des 

de r«exter¡or» certes aaivitats -aixó és el mes ciar; es pot reaccionar 

a una prohibició explícita: per exemple, per ser dona no teñir accés a 

l'educació escolar-, sino que s'inscriuen les diferencies a partir del 

mateix procés de socialització, unes maneres de ser que reprodueixen 

les qualitats personáis que justifiquen la desigualtat: si es diu, per 

exemple, que «la dona» és «emocional i instintiva», sembla evident 

que no será tan «racional» i, per tant, no podrá prendre decisions de 

la mateixa manera que «l'home»; i aixó pot ser mantingut i cregut 

tant per homes com per dones. Pero és així? No; trobem situadons 

en qué dones que no han rebut educado porten a casa, per exemple, 

tot el pes deis comptes i despeses, rao per la qual no s'aguanta gaire 

que no siguin capaces, per «manera de ser», de radonalitzar la des

pesa de la vida a la llar; o dones que amb la formado igualitaria 

poden desenvolupar els mateixos treballs anteriorment reservats ais 

homes (i a l'inrevés també), o dones que demostren com per resoldre 

situadons potser no cal només aplicar la «radonalitat», sino també 

una bona dosi d'Bemocionalitat» que permeti entendre amb mes pro-

fundital els fundonaments humans, etc. 

Aixó vol dir que no totes les dones han patit de la mateixa 

manera la discriminació, ni hi han respost igual ni la reconeixen allá 

mateix, i que aquesta diversitat de situadons té ben poc a veure amb 

els valors personáis... Perqué, de fet, aquest no és el probleina, enca

ra que sovint surt confusament expressat aixi. La qüestió, em sembla. 
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no és que tothom tingui diferents valors, creences o maneres de viure; 

la qüestió és que a alguns valors, algunes creences i algunes maneres 

de viure no seis permet l'entrada al món social (laboral, relacional, 

privat, etc.) i, si se'ls permet, el cost és molt aií, o bé pateixen una 

distribució d'un costat o un altre (masculi o femení). I per tant, em 

sembla que la confusió en la majoria de discussions sobre la qüestió 

rau justament també aquí: no es tracta de qué opina l'un/a i/o 

l'altra/e, si bé aixó és óbviament molt important, sino que puguin 

viure segons el que opinen I que revisem el que opinem o el que ens 

sembla que «Iliurement» opinem. Ja que, tal com s'ha manifestat des 

de diferents estudis de la psicología social ¡ ia sociología feminista, el 

lienguatge té un paper importantissim en la creació i Iransmlssió de la 

diferencia sexual, i no només peí que fa al «sexisme de la llengua» 

(1), sino mes especialment peí rol fonamental que desenvolupa en la 

manera de construir la subjeaivitat, és a dir, per la manera que tenim 

de pensar sobre nosaltres mateixos/es i els/les altres, per les catego-

ries que utilitzem per padar; en definitiva, per l'estret Iligam entre el 

simbólic, l'ideológic i el subjectiu. I quan aigú no pot viure segons el 

que sent o el que necessita perqué li ho impede•̂ xen, és aquí on cal 

veure qui decideix qué es pot fer i qué no es pot fer, qul ho pot fer i 

qui no ho pot fer, buscar al servei de qué están aqüestes prohibicions, 

a qui afavoreixen i a qui perjudiquen i, sobretot, qué es pot fer per 

canviar-les. Perqué un deis problemes és que tota la qüestió de les 

desigualtats que es produeixen per la construida «diferencia de gene-

rey o «diferencia de sexe» (2) sovínt queda reduída al que seria la 

desigualtat a nivell d'oportunitats o la desigualtat de drets i, fins i tot 

en aquests terrenys, encara queden forces coses per resoldre i assolir. 

Ara mateix ja és mes difícil, si mes no a certs sectors o grups de la 

socíetat, sentir a dir coses del tipus «les dones no son tan 

ínteMígentSB o «no poden desenvolupar carrees de poder» o «no han 

de teñir els mateíxos drets». Tanmateíx, malauradament, a nivell mes 

subtil i, per tant, molt mes difícil de fer evident I denunciar, les 

diferencies de genere i les diferencies de sexe continúen funcionant 

en la producció tant social com personal, i ens fan retrobar mes que 

mal amb el que ja anunciaven i practicaven les prímeres feminístes: 

alió que és personal, és polítíc. Perqué aquesta és una de les dívisions 

que costa mes de trencar i que mes problemes ocasionen: fins a quin 

punt, de quina manera, sobre quina base? 

«Dones en una socíetat marcada per una diferencia sexual que es tradueix en desigualtat social». 
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La ¡Musió del canvi -en els dos sentits, d'aparenga i desig- no 

ens hauria d'impedir analitzar amb cura les condicions en les quals es 

produeix, i com trabar maneres de tirar-lo endavant, perqué si bé cal 

tallar radicalment les desigualtats a nivell de sou, d'accés a l'educa-

ció, etc., en molls altres aspectes es complica l'assoliment deis canvis 

sodals, El meu interés se centra justament en aquest espai, no en el 

fet que la gent partícularment decideixi -si pot- qué vol fer o qué fa 

amb la seva vida. Les societats teñen maneres ben diferents d'orga-

nitzar-se, i dividir les persones en dos grups (homes i dones) ha servit 

per atorgar unes funcions ais uns i unes funcions a les aítres i per 

imaginar maneres de ser deis uns i de les altres. I aixó explica també 

el difícil que és ja no només aconseguir una situado d'igualtat d'opor-

tunitats sodals per a homes i dones, sinó poder desempallegar-nos 

uns/es i altres d'aquestes idees sobre nosaltres mateixos/es i sobre 

els/les altres que fan posslble l'opressió i que ens constrenyen. 

Tal com ha demostrat el feminisme en la seva diversitat, a partir 

de la ja assenyalada divisió entre natura i cultura -que marca les opo-

sidons com raó-emodó, públlc-privat, masculi-femení..,, gens neu-

tres, sinó ben carregades de desigualtat- s'han construít les dualitats 

humanes, a una de les quals - la masculina- se l'ha convertit en la 

normativa o central. Amb aquest objectiu parlo de diferencia de sexe i 

diferencia de genere, on el «sexe» seria la diferencia biológica-anató-

mica entre másele i femella -tot i que actuaíment també es qüestiona 

aquesta diferenciado- i el genere seria la diferencia social elaborada 

al damunt de la diferencia sexual. En aquest sentit, a la nostra socie-

íat podem trobar una desigualtat sexual: deis homes sobre les dones; 

i una desigualtat de genere: del masculi peí damunt del femeni. 

Sovint ambdues han coincidit, i s'ha donat una desigualtat deis 

homes-masculí sobre les dones-femeni, que ha establert uns valors i 

un lloc en la jerarquía social alhora que configurava la subjectivJtat, 

La desigualtat de genere també permet entendre que pot haver-hi 

dones que desenvolupant posidons o maneres de ser classificades 

com a (imasculines» ocupin una posició de poder jerárquic i, a i'inre-

vés, que homes desenvolupant posidons del genere femeni ocupin un 

lloc subordinal. D'aqui no se n'escapen ni la dénda ni el sentit comú: 

ambdós, per mes assenyats i acurats que siguin, poden ser viaimes 

d'aquests prejudicis que influencien la manera de pensar, explicar, 

viure i veure el món. Aixó installa unes reladons de poder {Foucault, 

1984) vahades mes enllá de la mes clara desigualtat sociaL pero 

també fa possibles múltiples resisténdes. De fet, la «trampa» mes 

important consisteix que aqüestes diferencies semblin un «fet natu

ral», i aixi, en «naturalltzar» (Stoicke, 1988) les desigualtats socials, 

sembla que no es puguin canviar les normes que les regeixen. 

Tot seguit reproduiré alguns comentaris fets per una serie de 

dones que varen participar en unes trobades en grup (3) per discutir 

conjuntamení «com velen la situado de les dones a Girona» (4), qui

nes valoradons i quíns suggeriments feien en els ámbits laboral, pri-

vat, la concillado d'ambdós i la vida a la ciutat, tant a partir de la 

seva experiencia com de la de conegudes, familiars i veines. Cal des-

Representats de moviments feministes catalans, 

tacar la diversitat d'oplnions que hi havia, íanl respecte a la visió que 

en tenien com en plantejar el que caldria fer. A aqüestes dones els 

vull agrair espedalment el temps que ens varen dedicar, perqué és 

una de les coses que mes falta. També aprofito per aclarir que, si bé 

és posslble dir el que diré grades a elles, aquests no son els resultats 

(5), i a causa de la manca d'espai faré referencia només a alguns 

punts cabdais i s'agafaran només a tall d'exemple algunes de les 

seves paraules. Encara que les veus de les dones que hi varen partici

par son ben personáis, i encara que és cert que cal conéixer bé el con-

text en el qual es varen pronunciar, em semblen de molta utilitat per 

il-lustrar algunes de les idees presents actuaíment sobre com es mani-

festa la desigualtat. No trobaríem tampoc una correspondencia ben 

directa entre el que es diu i el que es pensa; guantes vegades no ens 

trobem en mig d'una discussió i, segons qui tenim davant, anem 

modifican! i expllcitant el que pensem? Quantes vegades aixó no és 

ben bé una idea clara i fixa al cap, sinó un ventall d'idees, emocions i 

reflexions que al mig de la conversa van prenent forma, exagerant-se 

o reduint-se segons el mateix recorregut de la conversa? Vol dir aixó 

que no tenim idea del que pensem? No, lógicament, pero explica com 
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és que agafant frases soltes de les xerrades que es varen realitzar 

podem entendre idees que podem trobar barrejades al nostre entorn, 

sostingudes tant per homes com per dones, pero que teñen a veure jus-

tament amb les idees compartides i no tan compartides que hl ha sobre 

els dos sexes. Per tant, no es traaa de qui ha dit que, no només per 

qüestions d'anonlmat, sino perqué s'ha d'entendre que aquests diálegs 

i opinions sen/eixen de mosaic per veure i entendre coses que es poden 

dir o pensar, i fer en algún moment, independentment que se siguí 

home o dona, i que teñen efectes i conseqüéncies en les relacions 

socials. Tal com deia, pero, les següents citacions no formen part ni 

volen ser un resum deis resultats; mes aviat pretenen introduir algunes 

idees que poden quedar obertes al costat de propostes i denuncies 

ben clares i concretes. 

— Com combinar la formació, la cerca de trebatl o l'ocl si es 

teñen fills/es i no es disposa de mitjans socioeconómics? La necessitat 

de guarderies publiques. 

«¡...i hi ha pocs centres on els nens puguin anar -centres 

públics, vull dir-, perqué puguin, dones, no ho sé; les mares, anar a 

diferents cursos o coses així. Tu vols fer un curset i tens un nen petit, i 

5i no disposes d'un cangur, no pots permetre-t'ho. Si la teva posició 

social t'ho permet, perfecte! Pero si no, és un gran problema». 

«I si tens nens i no estás treballant, on deixes el nen per anar a 

buscar feina?». 

— La manca de coordinació deis horaris laboráis i escolars. Es 

proposen horaris más flexibles a les escoles i guarderies publiques. 

«Les guarderies fan com els col-legls: tan testa |...] A mitjan juny 

1̂ col-legi s'acabava i no comen(;ava fins al setembre, i tu només 

tenies un mes de vacances. Com t'ho feies, aixó?». 

— Dones joves, dones embarassades: continúen les dificultats a 

l'hora de trobar treball, 

«Vas a demanar feina i el primer que et demanen és si tens filis 

ovols tenir-ne, i lesedats». 

«Si tu vas i els dius que estás embarassada, ja no t'agafen». 

— Dones no tan joves, dones grans: discriminado perqué eis 

haurien de pagar mes i/o perqué demanen el sou que els pertoca. 

«-Si tens mes de cinquanta anys de treball, res de res. 

»-Fins i tot menys: quaranta. 

»-SÍ, tu veus que pots optar a un treball, que ets útil i vals per 

^^r-lo, i que tens una edat que ja no tens problemes ni de nens ni 

d'altres coses, [,..] i nosenyor..,». 

«Jo m'he trobat que no m'han agafat en una feina que era estar 

de cara al públic i bé, una feineta que es podia fer tranquilTament 

sense gaire dificultats [...] no m'agafaven, tot i teñir molta experién-

'̂ ia, peí fet de teñir 29 anys, i els jefes, per dir-ho d'alguna manera, 

demanaven una noia de divuit o vint anys, perqué segurament no és 

el mateix pagar [...] el que donen a aqüestes mosses que pagar ¡...] a 

una noia mes gran.» 

— Món laboral: encara s'ha de demostrar mes la propia valúa 

peí fet de ser dona (prejudicis sexistes), i tot 1 així continúen les injustí-

cies de sou (discriminado per rao de sexe), 

«Pero home i dona treballant en el mateix i fent el mateix, la 

dona cobra menys». 

«Per qué, si están fent la mateixa feina? [...] Si s'ha de portar el 

nen al metge ]o cree que tant l'hi pot portar el pare com la mare». 

«Jo pensó que en el món del treball si una dona es vol promo-

donar ha de valer 50 vegades mes que un home». 

— Món laboral: tráete, aüituds i comportaments discriminatoris 

cap a les dones. 

«Perqué a un jefe, fúmer crits a una dona no li costa res, i amb 

un home s'hi pensa molt. Fúmer al carrer una dona no costa res, i 

amb un home també s'hi pensa molt, no sé per quina rao!»! 

— Tasques domestiques i corresponsabilltat: canvis, pero no 

tants. Continua la dificultat per part deis homes d'assumir la importán-

da del treball a casa i de donar-li valor. 

Dones a l'estadi del GEiEG, a la devesa de Girona. 
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Dones rentanl al riu Daró, a la Bisbal. 

I lógicament es podria continuar, perqué hi ha 165 pagines de les 

veus d'aquestes dones parlant del passat, del present i del futur, 

expressant, al costat de les dificultáis, propostes i accions, l'empenta 

de les utopies. Pero ¿és que cal pensar en una substitució del lloc 

d'uns per les alíres? No, en prindpi no és aquesta la qijestió; la qües-

tió és canviar-ho estructuralment «tot», de tal manera que uns I altres 

siguin mes Iliures i menys oprimits/des per aquest funcionament desi-

gualitari (Izquierdo, 1998). La intenció és posar de relleu alguns aspee-

tes de denuncies de sexisme i relacions de poder i altres de propostes 

de canvis en els models de comportament huma, per a un canvi social 

cap a aixó que avui dia sembla que ja está una mica passat de moda: 

les utopies, una societat mes justa, mes igualitaria i menys violenta. 

«És que l'home té la mentaütat que quan va a treballar i torna 

está cansat, ha de seure, ha de descansar... Dones jo he tingut un tre-

ball on també hi ha hagut homes i també ho feien, aixó, pero jo quan 

arribava a casa poc ho podia fer, i tenia els mateixos maldecaps», 

«En tot cas será dir-li: "Escolta, quan vegis que la roba siguí seca, 

si US piau, treu-me-la!" Per qué "treu-me-la"? La roba és deis dos, la 

roba és de tota la familia. No és "Si us pIau, treu-me la roba", no és 

"Per favor, posa'm la rentadora", "Em farás e! favor de posar-la?" [...] o 

siguí, qui porta el rol de la casa? La dona. I de moment aixó no canvia» 

— Canvis: teñir cura deis altres. Teñir cura deis/les fills/es, sí, 

pero teñir cura de la gent gran, també? 

«-Cada vegada veus mes pares que s'encarreguen deis filis, per

qué veig a Girona pares amb cotxets sois. 

»-Peróés molt cómode! 

»-Bé, pero antigament no ho feien tant, els homes. 

»-Alto!, alto! Perdona, és molt mes cómode treure el nen a pas-

sejar que passar l'aspiradora o fregar». 

«Sí, és un problema que repercuteix en la dona. A veure, si tu 

tens la teva mare a casa, o el teu pare, ¿el marit s'ocupará de cuidar 

elsogre?». 

— I el futur, qué? Repeticions del model tradicional i canvis. 

«-Les dones que teñen la seva vida económica solucionada pot 

ser que prenguin mes decisions que les que no l'hi teñen. 

»-Depén de l'autonomia de la dona. 

»-L'autonom¡a la dona el diner. 

>i-l deis models que ha víscut. 

))-Fins ara el model familiar que hi havia era el tradicional. 

M-Tradicional que es torna a repetir. 

»-SÍ, es va repetint». 

— El camí cap a la igualtat en el cas de ía corresponsabilitat de 

les tasques domestiques amb el canvi generacional. 

«El meu fill, per exemple, té 19 anys i está acostumat a escom

brar, treure la pols, i a casa li he inculcat des de ben petit que la res-

ponsabilitat és compartida, no? Perqué si a mi em toca treballar, 

dones ell també ha d'assumir les seves responsabilitats, és membre 

d'una familia i [...] a casa tots els qui hi vivim tenim obligacions». 

Teresa Cabruja « pw/essora de psicdo^ia socúil a la UdC. 
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Notes 

(1) Sense entrar en la qiiestió de qué és políticament entes com a corréete i les 
seves implicacions, per manca d'espai, 

(2) Tot i que en els debats mes aauals sobre el feminisme s'ha disculit la per
tinencia de la utilització de les categories de diferencia de «sexe» i de «gene
re», optant per l'una o l'altra en fundó de la reflexió desenvolupada i les pos-
sibililais que oíereixen o les dues com a «sistema», pensó que continua 
essent clarificador entendre com funcionen conjuntamenl. 

(3) Els grups es varen formar combinan! diferents variables com l'edat (des de 16 
fins a mes de 65 anys), la situado sodoeconómica (alta, miljana alta i mitjana 
baixa, i baixa), la situado laboral (en alur, buscant feina, treballaní a casa, 
professionals, assalariades, treballadores domestiques, tasques domestiques 
exclusivameni, estudianls, empresáries, autónomes), l'estat civil (solieres, 
separades, casades, aparellades -heterosexual i lesbianes-, vídues, amb 
fills/es, sense fills/es), la mililáncia, sensibilitat o no-mililánda feministes, la 
ideología política, el barrí de residencia, la peninen(;a o no a grups de dones, 
el nivell d'estudis i l'origen (espanyoies, catalanes, de paísos comunilaris i 
extracomunitaris). 

(4) tes dades formen parí d'un estudi realitzat per Ferran Casas, Dolors Muñoz, 
Carme Saurina, Teresa Cabruja i un grup de col-laboradors/es (Instituí de 
Qualital de Vida de la Universítat de Girona), per encárrec de l'Aiuntameni de 
Girona, el man; de 1999. ['informe du el tito! «La percepdó de la dona a la 
ciutat de Girona: opinions de les dones sobre la vida a la dutal i les seves per-
cepcions sobre la (des)igualtat d'oportunitatsji i consta de dues recerques, 
una de qualitativa (grups de discussió) i una de quantitativa (enquesta). En 
aquest article em referiré només ais resultáis de la part qualitativa. 

(5) Analitzats segons la metodología qualitativa de les "discussions grupals» 
(Ibéñez, 1979). 


