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Dones i
precarietat laboral
La lluita per la igualtat de drets laborals ha sigut al llarg del temps un important catalitzador
del moviment feminista. Però, malgrat els avanços aconseguits en aquest àmbit, encara
queda molt de camí per recórrer. I més en els temps convulsos que vivim, on la desigualtat ha
esdevingut precarietat. Visibilitzar-la és el primer pas per combatre-la. > pàg. 4
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EDITORIAL

VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

Dones i
precarietat
laboral

LA VIOLÈNCIA VICÀRIA,
L'EXPRESSIÓ MÉS
CRUEL DE LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA

N

o ens cansarem de repetir-ho. La precarietat
té cara de dona. De dones. D’edats diferents.
D’orígens diferents. Però sempre dones. Tampoc
no ens cansarem de repetir per què. El patriarcat, en
perfecta simbiosi amb el capitalisme i el colonialisme.
Els tres conformen un sistema depredador de vides i de
territoris.
La llosa dels estereotips de gènere es deposita
damunt de la nostra esquena fins i tot des d’abans de
nàixer, i, encara que la carreguem totes, compartir el
pes amb milers de milions no fa que siga menys feixuc
dur-la. Feixuc i, al mateix temps, sorprenentment
imperceptible fins que no ens posem les ulleres violeta.
En aquest (tràgic i màgic) moment que quasi totes
recordem, moltes coses que ens passen, i que ens
passen desapercebudes, prenen sentit. De manera clara
i crua.
Algunes d’aquestes coses poden semblar
intranscendents, com ara que et regalen una nina o un
joc de pintar-te les ungles perquè l’has vist anunciat
i l’has demanat. Però no hi ha res que siga gens
innocent: se’ns ensenya que hem d’agradar i que hem
de cuidar. Però no se’ns diu que el preu que hem de
pagar nosaltres és altíssim.
Mirem les nostres àvies, per exemple. Tota una
vida de faena criant, ocupant-se de la casa; en alguns
casos, sense haver pogut fer una altra cosa perquè
directament no les deixaven o perquè van triar
“lliurement”. Mirem les nostres filles, que veuen com
els somnis que tenien i els títols acadèmics que tenen
s’esvaeixen en treballs inestables. Mirem la dona que li
fa la compra al veí: ha deixat la seua família a milers de
quilòmetres per cuidar les nostres. Mirem la netejadora
de l’hotel a qui li paguen 1€ per netejar una habitació
per la qual ens en cobren 80.
Podria ser tot un anecdòtic cas particular: una suma
d’incomptables lliures eleccions que casualment porten
al mateix lloc, la precarietat. Quan el patró es repeteix
tant, però, resulta obvi que estem parlant d’una de les
cares de l’opressió que patim les dones. Ser conscient
d’açò és fonamental per a començar a capgirar-ho.

CHELO ÁLVAREZ SANCHIS, PRESIDENTA D'ALANNA
La violència vicària és un dels tipus de violència de gènere més cruel, ja que l’acció
violenta es dirigeix cap a les filles i els fills. El maltractador actua amb l’objectiu de causar
el major dany possible a la dona. Per desgràcia, en el marc jurídic actual no s’esmenta com
a tal, de manera que la violència vicària segueix sense ser reconeguda en els jutjats.

L

a violència vicària és un doble
maltractament, el pateixen
tant la mare com les filles
i fills. Aquesta forma de
violència afecta els menors
de moltes formes. En
primer lloc, condiciona
el seu benestar i el seu
desenvolupament. En
segon lloc, els causa
seriosos problemes
de salut. I, en tercer
lloc, els converteix
en instrument per
a exercir domini i
violència sobre la dona.
Per tot això, resulta
necessari reconéixer els
menors com a víctimes de la
violència de gènere..
Únicament el 0,7% de les filles i
fills de les dones que han patit violència de
gènere tenen suspeses les visites amb el progenitor
maltractador, i només en el 0,8% dels casos es
fa efectiva la retirada de la pàtria potestat. Per
això ocorre el que ocorre. Segons el Ministeri
de Sanitat —amb dades fins a l'any 2017—, en
l'última dècada, el nombre de menors morts per
violència de gènere ascendeix a vora cinquanta.
D’ells, uns 30 menors van ser assassinats durant el
règim de visites o en el període que corresponia a
l’home en la custòdia compartida.
El cas que va marcar un abans i un després
en matèria de violència de gènere va tindre lloc
l’any 2011, quan Ruth i José, de 6 i 2 anys, van ser
assassinats a Còrdova per son pare. Aquest tràgic
succés va provocar que s’incrementara la consciència
sobre l'ús dels fills i filles com a manera d’exercir
violència de gènere. Ara bé, no va ser fins a l’any 2015
que van passar a considerar-se els infants també
víctimes directes de la violència de gènere.
La primera sentència d’un cas de violència
vicària reconeguda com a competència especialitzada
en gènere va tindre lloc a la Corunya l’octubre de
2018 a petició d’un tribunal jurat. La segona va ser
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dictada un any després, l’octubre de 2019,
a València. Aquesta última fou la
primera obtinguda a partir de
la petició de tres fiscals: Rosa
Guiralt, de València; María
José Moreno, d’Alzira; i
Verónica Gutiérrez, de
Picassent. En aquest
cas, l’agressor va
apunyalar la xiqueta,
que encara no havia
fet tres anys, mentre
mantenia una conversa
telefònica amb la
mare de la menor i li
anunciava que “s’està
morint”. La xiqueta, per
sort, va sobreviure. La
sentència el va condemnar a
una pena de 28 anys de presó com
a autor d’un delicte d’assassinat en grau
de temptativa i un delicte de lesions psíquiques,
amb agreujant de parentiu i de raons de gènere, i
la prohibició de comunicar-se i d'aproximar-se a
menys de 2 quilòmetres a les víctimes, la menor i la
mare, durant 37 anys. També es va destacar que, tot
i que la mare havia advertit que això “podia ocórrer”,
l’agressor continuava gaudint del règim de visites
amb la menor.
La violència vicària, en definitiva, no l’hem de
concebre com una violència aïllada, sinó com la
culminació d’un procés de control i maltractament
que pateixen sovint les dones. Amb el fet afegit que,
mentre no s’implementen les mesures legislatives
adients per combatre-la, algunes de les dones que
protegeixen les seues filles i fills han de carregar
amb multes coercitives, prevencions de canvis de
custòdia i, en el pitjor dels casos, canvis de custòdia i
condemnes de presó i multa per desobediència greu a
l’autoritat. Haurem, per tant, de fer un gran esforç de
reflexió col·lectiva i exigir una formació especialitzada
que incorpore la perspectiva de gènere en la
instrucció rebuda per part de les autoritats jurídiques
a fi d’augmentar l’efectivitat en la prevenció i la
detecció d’aquest tipus de violència tan terrible.
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LLIBERTAT PER A

SULTANA KHAYA

ALHAYA TALAVERA, INTERSINDICAL DONES

Des de fa més d’un any l’activista sahrauí està retinguda a sa casa per les autoritats
marroquines. Ha patit tortures, robatoris i agressions sexuals. Intersindical
Valenciana va aprovar una moció en el VI Congrés per a solidaritzar-se amb ella i
amb tot el poble sahrauí.

ultana Khaya viu a la ciutat sahrauí de
Bojador i és la presidenta de la Lliga
Sahrauí per a la Defensa els Drets
Humans i en Contra de l’Espoli dels Recursos
Naturals. Va ser una de les seues fundadores
l’any 2010, però va començar a ser una activa
defensora dels drets humans molts anys
abans. Segurament per aquest motiu el govern
marroquí l’ha reprimit amb duresa perquè
servisca d’exemple per a la resta del poble
sahrauí.
El seu calvari va començar el 19 de
novembre de 2020. Tornava d’Espanya
després de fer-s’hi uns reconeixements mèdics.
Feia sis dies que el Marroc havia trencat l’alto
el foc de 1991 per acabar amb la protesta
pacífica que un grup d'activistes sahrauís
estava duent a terme a Guerguerat. "Em van
detindre en un lloc de control a l’entrada de
Bojador i em van escorcollar d'una manera
molt humiliant", va explicar Sultana. Els
agents marroquins li van ordenar que quan
arribara a casa es tancara i s’aïllara. Li van
assegurar que si intentava contactar amb
algun sahrauí correria greus riscos.
No només Sultana, també sa mare, de 84
anys i la seua germana Luara van viure la
mateixa experiència. Des d’aleshores han patit:
confinament domiciliari, vigilància, robatoris,
agressions sexuals... Cada vegada que Sultana
intenta eixir de casa els agents li bloquegen la
porta. "Visc en una presó", assegura Khaya.
Tot i que li han posat plàstics negres a les
finestres, ha aconseguit enviar fotos i vídeos
per a transmetre al món la dramàtica situació
que pateix.

Gràcies a
l’activisme i a
la persistència
Gràcies a l’activisme
de Khaya s’ha
i a la persistència de
format un equip
Khaya s’ha format un
equip multidisciplinari multidisciplinari
que treballa per
que treballa per
denunciar davant
denunciar davant
de la comunitat
de la comunitat
internacional la
internacional la seua
seua angoixa.
angoixa
Organitzacions
com ara Front
Line Defenders, Democracy Now o Equipe
Media, han publicat diversos informes que
acrediten el maltractament i la tortura que
pateix des de fa més d’un any l’activista i la
seua família.
No és la primera vegada que el Marroc
castiga durament una dona sahrauí. Totes i
tots recordem vivament la història d’Aminatou
Haidar. L’any 2005 fou empresonada al
centre penitenciari conegut com la Presó
Negra d’Al-Aaiun, després de participar en
una manifestació independentista. Amnistia
Internacional va certificar les dures tortures
que havia patit. Uns quants anys més tard,
ja en llibertat, va protagonitzar una vaga de
fam molt mediàtica després que el Marroc
no la deixara accedir al Sàhara Occidental i
l’expulsara a Lanzarote. Acció que va comptar
amb nombroses mostres de solidaritat de
personalitats de tot el món.
Ja és hora que l’Estat espanyol deixe de
mirar cap a un altre costat i done suport a la
lluita justa del poble sahrauí.

LA VEU DE
LES DONES
COLOMBIANES
ALHAYA TALAVERA, INTERSINDICAL DONES
Thais Aloma Ruiz és una lluitadora pels drets humans i la dignitat de les dones
colombianes. Forma part de l’Asociación Nacional de Mujeres Colombianas. Ha
compartit els últims mesos amb nosaltres apadrinada pel Programa Valencià de
Protecció Integral i Acollida a Defensores de Drets Humans.

C

olòmbia és un país ric, pel que fa als
recursos naturals, però amb grans
desigualtats. Hi ha una minoria
privilegiada que el dirigeix i un elevat
percentatge de la població que està en la més
absoluta misèria. Els guanys que generen els
recursos naturals, en compte d'afavorir la
població autòctona, fan cap a les butxaques
dels directius de grans multinacionals,
sovint, en connivència amb les autoritats
locals. Colòmbia és, a més, un estat marcat
profundament pel narcotràfic i pels conflictes
armats. Les dones, com quasi sempre, pateixen
la pitjor part. I si, damunt, són indígenes,
la probabilitat de patir qualsevol tipus de
violència s’incrementa considerablement.
És per això, que des de fa algun temps, les
dones colombianes s’estan organitzant per
empoderar-se i defensar els seus drets.
Una d’aquestes dones és Thais Aloma
Ruiz, que aquests mesos ha estat amb
nosaltres, apadrinada pel Programa Valencià
de Protecció Integral i Acollida a Defensores
dels Drets Humans. Thais és originària de

Valledupar, al nord del país. Va iniciar el
seu activisme social des de ben joveneta
com a líder del moviment estudiantil i
posteriorment en nombroses iniciatives com
l’Asociación Nacional de Mujeres Colombianas
(ASONAM-C). Aquesta organització sorgeix
l’any 2011 per la necessitat d’agrupar i
organitzar les dones de totes les condicions
per defendre col·lectivament els drets
humans, brindar representació legal i posar
en marxa processos de formació política
feminista. Juntament amb el moviment de
Dones per la Pau, van exercir pressió fins a
aconseguir la inclusió de les dones en la mesa
de negociacions entre el govern colombià i les
guerrilles de les FARC, i van estar vinculades
al procés de pau.
Thais ha treballat amb les víctimes del
conflicte social i armat a Colòmbia i està
lligada al moviment social de dones. És
presidenta del Consell Consultiu de Dones de
Valledupar, espai on desenvolupa treball social
amb dones de tots els sectors i classes socials
i des del qual es realitza acompanyament a

A Colòmbia, els guanys que generen
els recursos naturals, en compte
d'afavorir la població autòctona, fan
cap a les butxaques dels directius de
grans multinacionals

Les dones, com quasi sempre,
pateixen la pitjor part. I si, damunt,
són indígenes, la probabilitat de
patir qualsevol tipus de violència
s’incrementa considerablement

la implementació dels Acords de Pau entre
l’Estat colombià i les guerrilles de les FARCEP. Un procés que, tristament, està incomplint
sistemàticament el govern colombià. Segons
el seu testimoni, "vora 300 excombatents han
perdut la vida i més de 1400 líders socials que
han patit amenaces i intents d’assassinat".
Sense anar més lluny, ella ha patit assetjament
i ha sigut amenaçada pel treball que realitza
amb les comunitats. Especialment per
la defensa i el seguiment dels programes
de Desenvolupament amb Enfocament
Territorial, i per les denúncies que presenta
davant l’incompliment dels acords.
El passat mes d’abril el poble colombià va
eixir al carrer fart de la corrupció institucional
per clamar contra una reforma financera que
encara els deixava més a mercé dels bancs.
Protestes que el govern va reprimir amb
duresa i moltes dones colombianes van patir
en primera persona. Queda molt de camí per
recórrer a Colòmbia, però gràcies a la lluita de
persones com Thais Aloma Ruiz, encara es pot
parlar d’esperança.
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TREBALLADORES I PRECARIETAT

Patricia Estrada

Elo Chamarro

LA PRECARIETAT
LABORAL TÉ
ROSTRE DE DONA
La desigualtat laboral no és neutral des del
punt de vista del gènere: les dones tenim més
dificultat per a accedir a un lloc de treball i,
quan ho fem, rebem menys salari que els homes
i ocupem menys llocs directius. Trencar amb
les estructures de discriminació i desavantatge
requereix esforç col·lectiu i voluntat política,
però abans d’això cal un pas previ: visibilitzar
fins a quin punt les dones som molt més
vulnerables que els homes pel que fa a la
precarietat laboral, posant veu, nom i rostre a
algunes de tantes històries de desigualtat.

CLARA ESTEVE
ÀREA DE PUBLICACIONS

É

s indubtable que la lluita per la
igualtat i els drets laborals va
ser un catalitzador de primera
magnitud de la lluita feminista en
general. Ara, més de dos-cents anys
després de l’eclosió de la Revolució
Industrial i dels inicis de les
reivindicacions laborals col·lectives

de les treballadores assalariades, hem
avançant molt i en moltes direccions,
però encara resta pendent un llarg tret
en el camí de la igualtat laboral. Les
xifres són colpidores.
Segons l’últim estudi disponible
de l’INE sobre la bretxa salarial, les
valencianes hauríem de treballar 79 dies
més a l’any que els valencians perquè
els nostres guanys mitjans anuals
s’equipararen als dels homes. O el que
és equivalent, les dones deixaríem de
percebre ingressos salarials per treballar
des del 12 d’octubre fins a l’últim dia
de cada any. Aquesta xifra, esclaridora
i sagnantment real és, però, una mena
de punta de l’iceberg. Perquè sota
l'aigua, invisible a primer colp d’ull, la
precarietat laboral s’estén molt més
enllà del que sembla a primera vista,
i ho fa en dos sentits, de manera que
podem parlar de segregació laboral en
sentit horitzontal i segregació laboral
vertical.
Comencem per la primera. Més
de quaranta anys després de la
incorporació massiva de la dona al
món del treball assalariat a l’Estat
espanyol, encara hi ha faenes, amb
el denominador comú de ser dures
i mal pagades, que són assignades
per raó de gènere. Així ho corrobora
l’existència de col·lectius laborals
tan arrelats al nostre país com són
les treballadores dels magatzems de
taronja o les aparadores de calçat del
Baix Vinalopó, o altres de més estesos,
com ara les treballadores de la neteja,
de la llar i de les cures. Es tracta de
col·lectius laborals vulnerables entre
els vulnerables. I estan conformats, en
la immensa majoria, per dones.
Patricia nasqué a Cali, al
departament del Valle del Cauca.
Allí treballà com a estilista durant
més de trenta anys, una faena
que li encantava i en què era una

professional reconeguda. Però en
arribar a València, en 2006, les coses
canviaren per a ella: sola, desarrelada
i asfixiada per les exigències
draconianes d'una llei d’Estrangeria
inhumana que obliga les persones
migrades a passar tres anys en una
mena de llimbs esclavitzant fins
que poden aspirar a regular la seua
situació laboral, només aconseguí
accedir al treball legal més vulnerable
a l’explotació: el de la llar i les cures.
“Moltes de nosaltres seguim treballant
sense contracte i sense cotitzar a
la Seguretat Social. No tenim dret
a posar-nos malaltes ni tan sols a
anar al metge. I per descomptat,
no tenim dret a l’atur. Per no parlar
del mal tracte que rebem amb
freqüència”. Efectivament, el treball
de cures és una de les ocupacions
que més ens sosté com a éssers
humans, però, en canvi, continua
estant en l’escaló més baix pel que
fa al reconeixement en matèria
de drets laborals i, per extensió,
també respecte del reconeixement
social. En aquest sentit, el Govern
espanyol continua sense complir
una de les seues promeses: la
ratificació del Conveni 189, que l’OIT
(Organització Internacional del
Treball) va adoptar ja fa més de deu
anys, i que ja ha estat ratificat per
32 països, 8 dels quals són europeus.
Tot i que instàncies governamentals
asseguren “haver iniciat els tràmits
de la ratificació”, la realitat és que el
temps passa, i no s’albira cap canvi
a curt termini. I això que l’adopció
d’aquest conveni permetria dotar de
marc legal definitiu les vora 700.000
treballadores de la llar i les cures
que es calcula que, com Patricia,
hi ha a l’Estat espanyol, la majoria
de les quals són dones migrades,
principalment de l’Amèrica Llatina,
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Alícia Martí

Les dones som molt
més vulnerables que
els homes pel que fa a
la precarietat laboral

Les valencianes
hauríem de treballar
79 dies més a l’any
que els valencians
perquè els nostres
guanys mitjans anuals
s’equipararen als dels
homes

Encara hi ha faenes,
dures i mal pagades,
que són assignades
per raó de gènere, com
són les treballadores
dels magatzems
de taronja, les
aparadores de calçat o
les treballadores de la
neteja, de la llar i de les
cures

Hi ha una segregació
en sentit vertical: el
xoc una vegada i una
altra amb un sostre
que continua vigent
any rere any i que
pareix, més que de
vidre, de metacrilat
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Mònica Ros

i un terç de les quals treballa sense
contracte ni afiliació a la Seguretat
Social.
Patricia neteja algunes cases
entre setmana i té cura d’una dona
major els caps de setmana en règim
d’interna. “Encara que he aprés a
estimar aquesta faena, que m'ha
permés adonar-me de la quantitat
d’afecte que sóc capaç de brindar,
i encara que cada dia m’alce amb
l’esperança que siga millor que
l’anterior i que la iaia estiga de bon
humor, és un treball molt dur, en què
no tinc quasi privacitat, en què he de
fer força per a endreçar-la i treballar
de valent per fer totes les faenes de la
casa, i en què em sent invisibilitzada
com a ésser humà”. Convertir-se en
subjectes polítics, i, abans que això,
en éssers humans de ple dret. Aquesta
és la reivindicació de Patricia i de
les seues companyes de faena, de
desarrelament i de lluita.
Encara que d’una manera diferent,
tampoc és gens fàcil el dia a dia de
les encaixadores de taronja, un ofici
molt arrelat en moltes comarques
del País Valencià. Elo Chamarro,
de Faura (Camp de Morvedre) ho
sap bé, després de més de deu anys
treballant en l’ofici. “Hi vaig aterrar
en quedar-me sense la meua faena
anterior, arran de la crisi de 2008 i,
tot i que no és ni de bon tros el treball
de la meua vida, m'ha descobert un
món preciós: el de la taronja i el camp
en general, que en ple segle XXI és
un dels oficis més menyspreat”. Elo
no va cursar estudis superiors, fet
que no li ha impedit tindre un ventall
molt ampli d’inquietuds, l’activisme
polític inclòs. “Em vaig separar quan
els meus fills eren molt menuts i
des de llavors he hagut de treballar,
a vegades, en fins quatre faenes

diferents. Ara mateix sóc encaixadora
de taronja, netege algunes cases i tot
això ho compagine amb la política,
ja que sóc secretària de Feminisme i
Ciutadania d’Esquerra Republicana
del País Valencià”. Elo es defineix
com una persona “reivindicativa i
rebel” i, de fet, segons afirma, a l’hora
d’encarar problemàtiques com la
precarietat laboral “el primer que
hem de fer és autocrítica, ja que hi ha
entre nosaltres molt poca consciència
de classe”. I no serà perquè no hi ha
motius per a organitzar-se. En el seu
cas i el de les seues companyes, la
precarietat laboral adopta multitud
de formes, començant pel fet que
sovint no arriben a treballar els 180
dies a l’any que calen per a tindre
dret a prestació, continuant per una
imprevisibilitat horària que posa
molt difícil la conciliació laboral
amb la vida personal, i prosseguint
amb un dia a dia en un espai a molt
baixa temperatura on fins i tot han
de dinar a la intempèrie assegudes
en caixons. I damunt, quan albiren
l’horitzó, l’omnipresent sostre de
vidre: “Les dones encaixem, excepte
un parell d'encarregades, triades
subjectivament. Més enllà d'això hi
ha el secretari, que fa les nòmines, el
corredor de taronja, que negocia els
preus, i el gerent. Els tres, homes.”
Ens endinsem així en el segon
tipus de discriminació laboral per
motiu de gènere a què ens referíem
al principi: la segregació en sentit
vertical. O, el que és el mateix, el
xoc una vegada i una altra amb un
sostre que continua vigent any rere
any i que pareix, més que de vidre, de
metacrilat.
D’aquest entrebanc, en saben
també les dones amb professions més
reconegudes socialment, com és el

cas d’Alícia, que amb molt d’esforç
personal va guanyar fa uns quants
anys una plaça d’ajudant de doctor/a
en la Facultat de Magisteri de la
Universitat de València. Si la carrera
d’investigadora i docent universitària
ja és dura per si mateixa, plena de
figures i requisits opacs i arbitraris
que contribueixen a la incertesa i a
la inestabilitat, més ho és en el cas
que sigues dona i mare. “Si mire el
meu currículum —diu Alícia—, en els
tres primers anys de vida del meu fill
pràcticament no vaig poder publicar
res i això passa factura en un sistema
com és l’universitari regit per una
suposada meritocràcia”. I és que, fet i
fet, les dones són una minoria en els
llocs de poder i en els alts càrrecs de la
piràmide organitzativa universitària.
Per això, diu Alícia, “calen mesures
de discriminació positiva envers les
dones, sobretot perquè ser mare no
esdevinga un entrebanc tal com ho
és ara”.
En una situació semblant es troba,
en aquest sentit, Mònica, periodista
al diari Levante, que tot just acaba
de ser mare per segona vegada. “Ser
periodista és l'ofici més bonic del món,
però és una professió actualment
molt precaritzada, una precarietat
que sovint s’empara sota el paraigua
de la vocació, de manera que fins i tot
sembla que cal donar les gràcies per
treballar”. La cosa, com no, es complica
molt si damunt ets dona, i mare. “A
banda que molts cobrem al voltant de
mil euros per jornades de 9 a 21 hores,
si es vol conciliar no queda un altre
remei que reduir l’horari i, per tant,
també un sou ja d’entrada escàs. Això
ens dificulta molt la subsistència, però
també la promoció interna. Qui gosa
promocionar una dona amb un horari
limitat per ser mare?”

La invisibilitat de les tasques
de la llar i de les cures, i el fet que
aquesta siga una faena que, segons
el Departament d’Afers Socials de
Catalunya, continue recaient arreu
del món en un 76% dels casos sobre
les dones, és un dels motius principals
que explica la vigència implacable
del sostre de vidre i, per tant, un
dels primers assumptes que caldria
abordar d'una vegada per totes si de
veritat volem trencar-lo. Com? Doncs
activant polítiques que revaloritzen
el treball de les cures. Dotant de
mesures i permisos que faciliten
la conciliació laboral i familiar i
visibilitzen el que és evident, però que
en canvi resta ocult: per a sobreviure,
les persones necessitem cuidar-nos les
unes a les altres. I, per últim, activant
polítiques coeducatives igualitàries
que projecten que aquest afer és cosa
tant de dones com d’homes.
Dècades després de l’esclat de la
tercera onada feminista, ja és hora
de frenar a fons la discriminació
laboral per raó de gènere. Una
discriminació les conseqüències de
la qual acompanya les dones durant
tota la nostra vida, també o sobretot,
durant la vellesa. Perquè la bretxa
de les pensions també existeix i,
concretament, en 2020, la pensió
mitjana mensual dels homes va ser
de 1.133 euros enfront dels 747 de
la de les dones, una paga situada
molt per davall del salari mínim
interprofessional d’aleshores, de 950
euros al mes. Aquesta xifra hauria de
fer alguna cosa més que fer vergonya.
Hauria de sacsejar les embossades
canonades de l’Administració per fer
brollar polítiques que capgiren sense
més dilació la precarietat laboral que
ja fa tants anys, massa, arrosseguem
les dones només pel fet de ser-ho.

6

Intersindical 78 / MARÇ 2022

ENTREVISTA

MAIKA BARCEIRO
PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNES I VEÏNS D'ORRIOLS-RASCANYA

“HUI DIA ENCARA ES VEU MALAMENT QUE
UNA DONA PRIORITZE EL TREBALL PER
DAVANT DE LA FAMÍLIA”
Als Orriols hi ha molts pisos de bancs que estan
abandonats i en males condicions. Feia temps que
reclamàvem que les entitats bancàries se’n feren
responsables per evitar que passara el que tots
temíem: que grups de màfies s’apoderaren dels
immobles per dur-hi a terme activitats delictives.
Com que ho hem denunciat públicament, fa unes
quantes setmanes uns delinqüents em van acorralar
al carrer per tractar d’atemorir-me. Pareix que
l’Ajuntament s’ha posat les piles i, per fi, hi ha més
policia en el barri.
Es percep al barri l’increment de preus dels
productes bàsics?
És clar que sí. Només has d’acostar-te al supermercat
i fixar-t'hi. Ara la gent compra més llegums i més pa,
perquè són els aliments més barats. El salari mínim
interprofessional hauria d’haver-se apujat abans. És
una qüestió de justícia social.

Maika Barceiro va nàixer a Melilla en una època en blanc i negre en què les dones havien de
demanar permís, fins i tot, per a respirar. Amb 21 anys va canviar la costa rifenya pel sol de
València. Fa més de 30 anys que viu als Orriols, un dels barris més humils i multiculturals de
la ciutat. Ha sigut administrativa i professora interina. Es desplaça amb cadira de rodes, com a
conseqüència de les greus lesions medul·lars que va patir en un accident ferroviari. Un fet que,
lluny d’afonar-la, li ha donat més energia. Des de l'associacionisme veïnal lluita de valent per
aconseguir una societat millor i més justa. Una tasca sacrificada i desinteressada que, fins i tot,
li ha costat amenaces.

MANEL ÀLAMO
ÀREA DE PUBLICACIONS
Com va sorgir la seua militància feminista?
Quan era menuda hi havia coses que no em deixaven
fer per ser xiqueta. Per exemple, no podia anar amb
bicicleta perquè deien que “així podria perdre la
virginitat”. Ja veus quines ocurrències! Però aquest
discurs masclista calava i jo vaig arribar a sentirme malament per haver nascut dona. Per sort, a
partir de l’adolescència, a través de la lectura de
determinades autores, com Simone de Beavoir,
vaig canviar la meua perspectiva del món. La
lectura d’aquelles obres era un acte pràcticament
clandestí, perquè eren llibres prohibits que havien
de compartir entre les amigues.
D’aquesta autoafirmació personal van nàixer uns
altres compromisos polítics.
En efecte, vam prendre consciència. Hi havia unes
altres causes per les quals calia lluitar. En el terreny
educatiu ens vam mobilitzar perquè reconegueren
com a universitaris els estudis que cursaven per
a ser mestres. També ens vam posicionar a favor
del poble Sahrauí en l’època de la Marxa Verda...
No era fàcil, durant la dictadura. Algunes amigues
i amics, de fet, van tindre problemes amb les
autoritats franquistes.

Actualment, canalitza la lluita social a través
de l’associacionisme veïnal. La ciutadania està
realment mobilitzada?
Als barris obrers de València, sempre hi ha hagut
gent molt conscienciada. Al meu barri, als Orriols,
ens hem mobilitzat contra l’augment de la taxa del
fem. Ens hem manifestat perquè ens posaren més
semàfors. Vam organitzar accions de protesta per
reclamar la construcció i reforma del col·legi públic
Miguel Hernández, i la de l'IES Orriols i l'IES
Rascanya. Gràcies a aquesta lluita, els Orriols és un
bon barri per a viure que hem construït entre totes i
tots.
Les relacions amb l’Ajuntament no sempre deuen
ser senzilles, veritat?
L’Administració ens veu com una molèstia perquè els
recordem totes les inversions i els serveis públics que
necessitem. I no és una qüestió de colors polítics, perquè
els governants d’ara, que se suposa que són els nostres,‒
actuen com els anteriors: “Que no hi ha diners, que cal
esperar...”. Ara bé, amb Rita Barberà era encara pitjor, ja
que, directament, ni t’escoltaven.
En les últimes setmanes, el barri ha eixit en els
mitjans de comunicació per accions de grups
d’extrema dreta i també qüestions de seguretat
ciutadana. De fet, vosté ha patit amenaces.

“
“

L’Administració ens
veu com una molèstia
perquè els recordem
totes les inversions i
els serveis públics que
necessitem

La gent compra
més llegums i més
pa, perquè són els
aliments més barats.
El salari mínim
interprofessional hauria
d'haver-se apujat abans.
És una qüestió de
justícia social

“

Moltes dones, en
quedar-se viudes, han
de sobreviure amb una
pensió miserable. I
si, com en el meu cas,
tens mobilitat reduïda,
les despeses mensuals
s’incrementen

Aquesta precarietat s'observa més en les dones?
Les dones ho tenim complicat per diversos motius.
En primer lloc, perquè continuem assumint el pes en
la criança de les nostres filles i fills. I aquesta pressió
social i familiar provoca que renunciem a millors llocs
de treball. No es veu bé que una dona prioritze el treball
per davant de la família.
D’altra banda, hi ha la bretxa salarial. Per llei,
un home no pot cobrar més que una dona. Però
les empreses, sovint, ho disfressen amb canvis en
la categoria laboral. La precarietat s’incrementa
amb la jubiliació: menys sou, menys pensió. Moltes
dones, a més, en quedar-se viudes, han de sobreviure
amb una pensió miserable. I si, com en el meu
cas, tens mobilitat reduïda, les despeses mensuals
s’incrementen: cremes per a la pell, productes
d’higiene, taxis adaptats –perquè les rampes dels
autobusos no sempre funcionen–, cadires de rodes
elèctriques, grues perquè puguen alçar-nos a casa...
La Seguretat Social no ho cobreix tot.
Et vas quedar en cadira de rodes a resultes d’un
accident quan et desplaçaves a treballar. Supose
que degué ser un colp molt dur. D’on es troben les
energies per a tirar avant?
El primer any, especialment, va ser molt dur. Entre
les operacions i la rehabilitació tenia molt de temps
per a reflexionar. Per sort, la família i les amistats
no van deixar que m’afonara i vaig decidir que havia
de viure. He d’agrair també l’enorme treball del
personal sanitari de l’Hospital la Fe i de professionals
d’entitats com ASPAYM, Associació de Persones amb
Lesions Medul·lars, o CERMI, Comité Espanyol de
Representants de Persones amb Discapacitat.
La vida li va donar una segona oportunitat.
Sí i procure viure-la amb intensitat. M’agrada posarme xicotets reptes i anar superant-los. La música, per
exemple, m’aporta molt. Abans de l’accident tocava la
guitarra i, com que ara no puc, m’estic iniciant en la
percussió. Estic en el Cor Lleonard Giner, de música en
valencià, i també en un cor de dones, Dona Veu. Moltes
vegades no puc anar als concerts, però simplement
participant en els assajos, ja gaudisc. A més, practique
tir amb arc adaptat i, he de dir-te, que no ho faig
malament del tot.
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LLEGIT AVUI

MARIA-MERCÈ MARÇAL
I CAROLINA T. GODINA

COORD. ANTONI FURIÓ I DIEGO

MERCÈ CLIMENT

MARYSE CONDÉ

CANÇÓ DE FER CAMÍ

QUINZE DONES VALENCIANES

NO HI HAVIA A VALÈNCIA...

Afers, Catarroja 2020. 424 pàg.

Sembra, València 2021. 250 pàg.

JO, TITUBA, LA BRUIXA
NEGRA DE SALEM

Ser dones i valencianes, això és el que uneix
les quinze protagonistes d’aquest llibre coral.
Dones de totes les classes socials i de diferents
èpoques històriques. Dones de tota mena
i condició. Algunes són poderoses: reines i
virreines. D’altres, per contra, se situen en
l’extrem oposat de la jerarquia social: dones
de classe treballadora, compromeses amb la
llibertat, el progrés i l’emancipació del gènere
humà. Els quinze textos reunits són assaigs
que naixen d’investigacions prèvies, pròpies o
d’altres autors, que en alguns casos s’han escrit
expressament per a aquest llibre.

Mercè Climent ha creat una novel·la poderosa en
què s’endinsa en les identitats i els gèneres i ens
convida a explorar totes les maneres possibles
d’estimar, sense prejudicis i amb la ment ben
oberta. A partir d’un dels poemes més bells
d’Estellés, Climent ens conta una relació epistolar
que sorgeix, quasi per casualitat, entre Jade i
Àlex, dos estudiants que comparteixen pupitre en
l’institut, però en hores diferents. A través de les
paraules que intercanvien, naix una amistat que,
potser, evolucionarà més intensament.

Sembra, València, 2022, 40 pàg.
Cançó de fer camí és un dels poemes més
reconeguts i populars de Maria-Mercè Marçal
i ha esdevingut un dels himnes de la lluita
feminista. Carolina T. Godina (Barcelona,
1981), que va estudiar Filosofia i després es va
formar com a il·lustradora en l’Escola Llotja
de Barcelona, posa el seu art al servei de la
conceptualització mitjançant el dibuix aquest
cant a la sororitat.
Aquest tercer àlbum il·lustrat de Sembra
Llibres resulta molt adequat per a ser
compartit en família i reflexionar sobre valors
tan cabdals com la igualtat i la fraternitat. Un
llibre escrit des de la convicció de qui se sentia
tres voltes rebel.

Tigre de Paper Ed., Manresa 2021, 216 pàg.
Sovint la lectura és un refugi: llegim textos que
ens duen a llocs i vides en què som més feliços
que en la realitat. No és el cas, i amb açò no
desvelem res: el títol ho diu tot. O quasi tot.
Perquè aquesta certesa no apaga cap de les llums
de la prosa de Condé, que rescata de la foscor
de la història la dona considerada responsable
dels fets de 1692. Amb el poder evocador quasi
màgic de tantes escriptores del Carib, l'exercici
de memòria feminista de Condé fa que la veu de
Tituba siga, per fi, sentida.

RITMES D'ARA I ACÍ

PRESENT

cultura i a les lluites eternes dels valencians. A
partir d’ací, l’evolució del grup ha anat creixent
al costat dels sons, arranjaments i moviments
musicals del moment. Així que han sucat del
pop, l’electrònica, la cançó o el reggae –entre
altres estils– per a amanir amb solidesa un
projecte alegre i combatiu. Segur que us sona la
proclama.
Amb Present (Halley Records) El Diluvi ha
tornat a fer un disc de producció colossal. Per
això ha treballat de nou amb David Rossell, un
dels homes de referència a Catalunya en el so
mestís. Els més granadets recordem Rossell
en Dept i Brams –el temps no perdona–. Però

VICENT XAVIER CONTRÍ

E

l mestissatge fa temps que va prendre
els principals escenaris de la música en
valencià. I això –ja ho hem explicat–, ho saben
promotors, mànagers, productors, públic
i també els grups de joves que s’ajunten al
local d’assaig per primera vegada. Un dels
responsables de l’èxit recent al País Valencià
és El Diluvi. La formació de l’Alcoià ha sabut
llegir el mercat sense perdre l’essència dels
seus inicis arrelats a la música tradicional, a la

tornant a Present, també és d’aquells cedés
corals, que arrambla sinergies d’ací i d’allà amb
les col·laboracions de torn: Carles Caselles dels
Smoking Souls; Mireia Vives; Pep Gimeno,
Botifarra; Hilari Alonso, Auxili, Guillem Solé
de Buhos...
I les cançons? Doncs n’hi trobem algunes
que de segur que faran goig als seguidors
nous i vells. I ací apunte dues escoltes: “Si puc
(només si tu vols)” i “Present”, un duet d’altura
entre Flora Sempere i Carles Caselles per a una
tornada que no hauria de tindre final.

EN PANTALLA

LA PÈRDUA DE LA INNOCÈNCIA D’UNA XIQUETA DE BONA FAMÍLIA
LIBERTAD
Direcció i guió: Clara Roquet
Repartiment: JMaría Morena (Nora),
Nicolle García (Libertad), Nora Navas (Teresa), Vicky Peña (Ángela), Carol Hurtado
(Rosana), María Rodríguez Soto (Isa).
Any: 2021

BEGOÑA SILES OJEDA

E

n una època com la nostra, en què la
identitat sexe-gènere i nacional preval no
sols en la reivindicació dels discursos polítics
i socials, sinó també en la consolidació de
la nostra experiència personal, la pel·lícula
Libertad, de Clara Roquet, incideix en la

diferència social com un aspecte essencial en
la configuració de la identitat i de la realitat.
La mateixa directora, en la presentació de la
pel·lícula a València, declarava: “No es parla
prou de la classe social perquè pareix una cosa
del passat, però hi ha encara un classisme i
una manera de tractar a l’altre que depén molt
de les situacions de poder econòmic”.
Tenint com a referència aquest context,
Roquet crea una història centrada, d’una banda,
en una família burgesa catalana, els Vidal,
especialment en les dones que la componen —
Ángela, la matriarca, l’àvia que pateix alzhèimer;
Teresa, la filla d’Ángela i mare de l’adolescent
Nora, el personatge principal— i, de l’altra, en
l’empleada domèstica de la família, Rosana, i la
seua filla Libertad, que dona títol a la pel·lícula.
“És un homenatge al personatge emblemàtic i
homònim de les vinyetes de Mafalda de Quino”,
va manifestar la directora.
Libertad és una història en què les dones
són les protagonistes. El sentir i el fer d’elles

conflueixen i s’entrellacen en un marasme
sentimental. Ara bé, darrere del to de sororitat
de la trama, la narració traça amb pinzellades
perspicaces les diferències de caràcters i,
sobretot, remarca la diferència de classe social
que existeix.
La càmera se situa a la distància justa per a
mostrar qui són les senyores i qui les criades.
Una càmera identificada amb la mirada àvida de
Nora davant la jovialitat i rebel·lia de Libertad. La
presència de Libertad, en el que haguera sigut un
estiu anodí en la vida de Nora, deixa en evidència,
no sols la seua posició socialment privilegiada,
sinó també l’obertura a la sexualitat i a la vida
més enllà dels llaços maternofilials.
La bellesa narrativa de Libertad, la primera
i esplèndida pel·lícula com a directora de la
guionista Clara Roquet, està en la mirada
sigil·losa, distant i minuciosa, per a fer una
intensa radiografia de les diferències de classe
i de com aquestes determinen la identitat de la
persona.
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SÈRIES: LES DONES DAVANT
I DARRERE DE LA PANTALLA
ÁUREA ORTIZ VILLETA

L’

estrena de Being The Ricardos (Aaron Sorkin)
ens ha portat la memòria d’una de les grans
creadores de la televisió dels orígens, l’actriu,
guionista i productora Lucille Ball. En aquells
moments, i en el món de la comèdia televisiva, altres
dues dones van ocupar un lloc central, Mary Tyler
Moore i Carol Burnett. Però tot i que el seu paper
en la història de la televisió és imprescindible, eren
excepcions. Què passa hui en dia? Quina és la situació
de les dones creadores?
No cal dir que ha augmentat el nombre de dones
al capdavant de sèries de TV, només faltaria!, però
les xifres mostren que encara queda un llarg camí
per recórrer. Els informes del Center for the Study
of Women in Television and Film, de la Universitat
de San Diego (EUA) mostren que el percentatge
de dones creadores, o en els llocs de màxima
responsabilitat —creadora-guionista, directora,
productora—, està entre el 25 i el 30% en la
televisió americana. A Espanya, els estudis de CIMA
(l’Associació de Dones Cineastes) revelen que la
situació és pitjor. De les 18 sèries de més audiència de
la temporada 2019-2020, només una, Vida perfecta,
està creada per dones. Segons un altre estudi, de
Series & Más, que analitza 55 de les sèries espanyoles
estrenades en 2020, hi ha 90 persones en la creació,
de les quals només 25 són dones, i 13 de les sèries no
tenien cap dona guionista, creadora o directora en el
seu equip. Més: de les 18 sèries previstes enguany per
Netflix Espanya, només 3 estan creades per dones.
Malgrat tot això, és palés que cada vegada hi
ha més ficcions protagonitzades per dones, siguen
creades per homes o dones, i mostren una creixent
diversitat de personatges, temes i situacions.
Hi ha més d’un motiu per a aquesta diversitat i,
probablement, el primer de tots és que el món
és divers i aquesta realitat acaba imposant-se,
encara que coste. L’impuls del feminisme, i d’altres

moviments socials i polítics, ha posat en l’agenda
pública algunes qüestions de què abans no es parlava
o es feia només des d’un únic punt de vista, el de
l’home blanc heterosexual. Però també hi ha altres
raons: el creixement de les plataformes i la seua
necessitat d’una oferta cada vegada major i més
diversa, no sols en termes de gènere; i la segmentació
del públic en el consum domèstic, és a dir, el poder
dels i les consumidores, que demanen i gaudeixen
d’altres relats, paisatges i temes.
Una exconvicta que intenta refer la seua vida
després de 18 anys de presó (Back to life), una
monologuista més a prop del setanta que dels
seixanta que intenta no ser desplaçada per les noves
generacions (Hacks), un grup heterogeni i multiracial
de dones en una presó (Orange is the new black, Vis a
vis), una jutgessa de mitjana edat i el seu compromís
amb la justícia (Hierro), una advocada negra i un
altra en edat de jubilació lluitant contra el trumpisme
(The good fight), dos septuagenàries afrontant una
nova etapa de la seua vida (Grace and Frankie),
una jove negra que ens obliga a replantejar-nos el
concepte de consentiment sexual (Podría destruirte),
les dones de tots els colors i tota mena de cossos i
bagatges d’un grup de lluita lliure americana als 80
(GLOW), una assassina professional impredictible
i l’agent de policia angloasiàtica que la persegueix
(Killing Eve), dones trans protagonitzant relats
ben diferents (Euphoria, Veneno), una jugadora
d’escacs pels anys setanta (Gambito de dama), la
impossibilitat de la conciliació per a les dones que
treballen fora de casa (Madres trabajadoras), bruixes
que s’enfronten al patriarcat (Las escalofriantes
aventuras de Sabrina, Embrujadas), la història de
l’anomenada primera lesbiana (Gentleman Jack),
quatre mares de l’ampa molt fartes del mite de
la mare i esposa perfecta (Señoras del (h)AMPA),
dones que destrossen la fal·làcia de l’amor romàntic
(Fleabag, Catastrophe, I love Dick, Girls, Vida
perfecta, Nola Darling), la història del moviment
feminista EUA dels anys setanta (Mrs. América).

“

L’impuls del
feminisme, i d’altres
moviments socials
i polítics, ha posat
en l’agenda pública
algunes qüestions
de què abans no es
parlava

“

El creixement de
les plataformes i la
seua necessitat d’una
oferta cada vegada
major i més diversa,
i la segmentació
del públic en el
consum domèstic,
han possibilitat
que cada vegada hi
haja més ficcions
protagonitzades per
dones

Fotograma de la sèrie The good fight

El llistat, afortunadament, podria ser molt més
llarg i en ell, com podem comprovar, hi ha dones
de tot tipus: joves, majors, velles; blanques, negres,
orientals, asiàtiques; de 50 i de 80 quilos, amb pell
suau i amb arrugues, amb cabelleres perfectes i
amb cabells blancs; amb físics convencionals i altres
que no ho són; cis i trans, heterosexuals i lesbianes,
etc. Les sèries de televisió mostren una diversitat
de personatges femenins i de temes i històries que
difícilment trobem en el cinema comercial, el que
aconsegueix estrenar-se a les sales o veure’s en
hora punta de les cadenes de TV, ple de famílies
tradicionals, de superherois i de salvadors del món
i, encara que menys, salvadores, en defensa del bé,
segons Hollywood. Sí que en trobem en un altre
tipus de cine més minoritari, independent i perifèric,
que arriba amb dificultat a les sales o no hi arriba.
En aquest sentit, les sèries li guanyen absolutament
la partida al cinema, siga el comercial, per la seua
falta de diversitat, siga el menys comercial, perquè
difícilment troba pantalles on ser vist —qüestió que
no té res a veure amb la qualitat.
Darrere de les xifres hi ha dones reals que obrin
camins enfrontant-se a molts obstacles, així que gastaré
un 10% dels 6000 caràcters que ha de tindre aquest text
per a visibilitzar noms de les creadores actuals. No se
m’ocorre una manera millor d’acabar l’article:
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