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PRESENTACIÓ

E

ls programes de l’Obra Social “la Caixa” tenen per objectiu contribuir
a la millora de la vida social. Cada any es duen a terme milers d’actuacions, tant a través de programes propis com en col·laboració amb
institucions públiques i privades.
Aquest programa de participació educativa s’inscriu en el conjunt d’iniciatives que l’Obra Social de “la Caixa” desenvolupa en el marc del
Programa de Prevenció sobre la Violència, l’objectiu del qual és informar, sensibilitzar i conscienciar el jovent i la societat en general.
Des del convenciment que la violència és una conducta apresa que es
pot modificar, les propostes educatives «Violència: tolerància zero» s’adrecen al professorat i alumnat de primària i secundària, amb l’objectiu
de contribuir a la construcció quotidiana d’un espai comú sense violència, un problema que ens afecta a tots.
El propòsit final és que sigui el jovent qui traslladi a l’acció la seva conscienciació sobre el fenomen de la violència. A través de l’orientació dels
seus professors i professores, o directament, els joves poden participar
en un programa que compta amb ells i elles com a transmissors de
l’autèntica prevenció de la violència. El coneixement i la motivació
de les noves generacions són imprescindibles en la construcció d’una
societat en què tots puguem ser diferents i iguals. Un món sense violència és possible.
Obra Social ”la Caixa”

5
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INTRODUCCIÓ
La violència no és una realitat nova. Des dels inicis de la humanitat hi ha hagut mostres de violència, com ara les matances de les poblacions vençudes
en temps de guerra o les formes d’esclavitud en temps de pau. Afortunadament, el procés de civilització ha permès desenvolupar una major sensibilitat davant de formes de violència acceptades abans amb naturalitat.
«La consciència i la sensibilitat socials respecte a la violència canvien –més
aviat s’accentuen– al llarg de la història. Així doncs, tota pretensió de tractar
la violència com una entitat ahistòrica i transcultural és ingènua i equívoca.
Les informacions de què disposem constaten que aquest concepte –i, en
especial, les connotacions negatives que suscita en nosaltres la violència–
no té una aplicació universal. Algunes accions acceptades i percebudes
com un fet normal en societats tradicionals són vistes avui com a formes de
comportament violent completament inacceptables.»1
La violència contra les dones no és tampoc cap novetat. És una violència estretament relacionada amb la desigualtat social i cultural entre homes i dones. Però el fet de veure la violència contra les dones sí que és una realitat
nova. Com assenyala Inés Alberdi, allò que és nou és veure la violència contra les dones com a violència i deixar d’acceptar-la.
«A Viena, l’any 1993, l’ONU va reconèixer els drets de les dones com a drets
humans i va declarar que la violència contra les dones era una violació dels
drets humans. Es defineix com a violència contra les dones qualsevol acte
que impliqui l’ús de la força o la coacció amb l’intent de promoure o perpetuar relacions de poder i de submissió entre homes i dones. A partir de la
Conferència de Beijing de l’ONU del 1995, el fenomen de la violència de gènere ha estat reconegut internacionalment com a problema social i ha adquirit una definició clara en el context dels drets humans i de la igualtat entre homes i dones.»2

1. ARAN, S.; BARATA, F.; BUSQUET, J.; MEDINA, P. La violència en la mirada. L’anàlisi de la violència a la
televisió. Barcelona, Trípodos, Universitat Ramon Llull, 2001, p. 30.
2. ALBERDI, I.; ROJAS MARCOS, A. Violència: tolerància zero. Barcelona, Obra Social “la Caixa”, 2005,
p. 10.
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Si fem servir el concepte de gènere és per identificar precisament les diferències socials i culturals que s’han establert entre homes i dones, i no per
referir-nos a les diferències biològiques a què es fa referència amb el concepte de sexe. De la mateixa manera, en la noció de violència podríem reconèixer aquelles pràctiques, sovint tolerades socialment, que han perdut el
seu caràcter adaptatiu, més pròxim a la noció d’agressivitat.
«La violència no és una conducta automàtica, és profundament cultural i
està lligada al procés de socialització. La majoria de les vegades la violència
és el resultat de posar l’agressivitat sota l’orientació de determinades idees
i creences.»3
La violència contra les dones té un caràcter marcadament cultural. Seria
com si les diferències naturals entre homes i dones s’entenguessin com a
desigualtats. Si la diferència deixa de ser un valor, la societat s’organitza en
una jerarquia que separa el «nosaltres» dels «altres», dominadors i dominats,
homes i dones.
La violència contra les dones no és un fenomen aïllat, sinó que afecta totes
les classes socials i totes les edats. La discriminació femenina té un caràcter
estructural: la trobem tant en l’àmbit familiar com en el laboral i social. És tal
la resistència a reconèixer-la que fins i tot esdevé invisible. Aquesta «naturalització» de la discriminació fa que molt sovint la dominació masculina sigui
acceptada per les seves víctimes, les dones mateixes. D’això se’n diu «violència simbòlica».
«La violència no es deu només a trets singulars i patològics d’una sèrie d’individus, sinó que és una forma cultural de definir les identitats i les relacions
entre els homes i les dones. La cultura es transmet a través de l’educació, i
l’educació és la que porta molts individus a exercir la violència contra les dones i permet que la societat la toleri. No seria possible entendre l’origen de
la violència i el seu manteniment durant segles si la cultura dominant de la
societat estigués en contra d’aquesta violència.»4

10

3. SANMARTÍN, J. ¿Es posible un mundo sin violencia? València, Centro Reina Sofía para el Estudio
de la Violencia, 2005, p. 13 (en premsa).
4. ALBERDI, I., a ALBERDI, I.; ROJAS MARCOS, A. , Violència: tolerància zero. Barcelona, Obra Social “la
Caixa”, 2005, p. 15.
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Durant segles, doncs, la dona ha estat en una situació de submissió i inferioritat legal. A Espanya aquesta situació només comença a canviar en iniciar-se la transició democràtica. Si prenem com a marc de referència la
Constitució del 1978, hi ha hagut successives reformes del Codi Penal que
persegueixen la igualtat jurídica entre homes i dones. Al desembre del 2004
es va aprovar al Congrés dels Diputats, amb la unanimitat de tots els grups
parlamentaris, la Llei Integral de Mesures contra la Violència de Gènere, una
llei llargament reclamada per les associacions de dones i que inclou aspectes preventius, educatius, socials, assistencials, sanitaris i penals.
En el marc d’aquestes reformes i de la conscienciació social sobre els drets
de les dones és on se circumscriu el nou programa «Violència: tolerància
zero» de l’Obra Social de “la Caixa”. Conscients del treball fet per les diferents administracions, col·lectius feministes, associacions i individus, es presenta un programa itinerant per col·laborar en la sensibilització contra els
maltractaments. Sota el lema «Violència: tolerància zero» s’expressa el rebuig rotund de totes aquelles formes de violència que tenen la voluntat
d’infligir un dany, un dany no necessàriament físic. Una definició oberta
com ara «obligar algú mitjançant la força física o moral a fer o suportar alguna cosa que va en contra de la seva voluntat o integritat personal» és una
de les que actualment s’apliquen a la violència. Actualment, la violència
s’entén com una agressió a la dignitat humana i a la llibertat individual.5
Però violència no és la diferència d’opinions, una discussió, un desacord...
Ben al contrari, el desafiament és saber construir un espai comú des de les
diferències.
El programa «Violència: tolerància zero» de l’Obra Social de “la Caixa” gira al
voltant d’una proposta expositiva presentada en un envelat i va més enllà
en oferir un programa educatiu especialment orientat a l’alumnat entre 8 i
18 anys. Des del convenciment que la violència és una conducta apresa
que es pot modificar, aquest programa s’adreça a professors i estudiants
que participen, en el seu dia a dia, en la construcció d’aquest espai comú i
en la prevenció d’un problema, la violència, que ens afecta a tots i a totes.

5. ARAN, S.; BARATA, F.; BUSQUET, J.; MEDINA, P. La violència en la mirada. L’anàlisi de la violència a la
televisió. Barcelona, Trípodos, Universitat Ramon Llull, 2001, p. 39.
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DRETS I FETS

Els drets humans es refereixen als drets de les persones, siguin del
sexe que siguin, però n’hi ha alguns que semblen subratllar diversos aspectes de gènere que són especialment rellevants per al
tema que ens ocupa.

«Tota persona té els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració,
sense cap distinció de raça, color, sexe, idioma, religió o qualsevol altra
condició.»
Article 2. Declaració Universal dels Drets Humans, 1948

«Protegir tots els espanyols i pobles d’Espanya en l’exercici dels drets
humans.»
Preàmbul de la Constitució espanyola

■

■

Creieu que aquest «protegir tots els espanyols» inclou també les
espanyoles?
Podríeu buscar-ne una formulació més incloent?

«Les dones són un sexe decoratiu.»
Oscar Wilde

■
■

14

Podeu explicitar l’opinió que tenia l’escriptor sobre les dones?
Podeu establir alguna relació entre les dues frases?
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«Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la seva
persona.»
Article 3. Declaració Universal dels Drets Humans, 1948

«La violència entre les persones roba aproximadament 850.000 vides a
l’any al món i ocasiona innombrables danys físics i emocionals.»
«La violència de gènere és la primera causa de pèrdua d’anys de vida
entre dones de 15 a 44 anys, per damunt de les guerres, els accidents de
circulació o els diferents tipus de càncer.»
Organització Mundial de la Salut

■
■

Què es desprèn d’aquesta descripció?
Què implica aquesta informació en la vida quotidiana?

«La cultura esculpeix les actituds i les conductes de les persones.»
W. Somerset Maugham

■

■

Comenteu aquesta frase relacionant-la amb el tema de la violència
de gènere.
Esbrineu qui és l’autor d’aquesta frase.

«Ningú no serà sotmès a tortures, ni a penes o tractes cruels, inhumans
o degradants.»
Article 5. Declaració Universal dels Drets Humans, 1948

15
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«La violència de gènere en l’àmbit familiar és probablement la violació dels
drets humans més habitual i la que afecta un nombre més elevat de persones pel fet de ser dones.»
«La violència contra les dones (en l’àmbit familiar) engloba múltiples formes, des de les més visibles, com l’assassinat o les agressions físiques, psíquiques i sexuals, que han estat considerades formes de tortura pels organismes internacionals, fins a les més subtils i fins i tot tolerades socialment,
com el control social, la violència econòmica o altres mecanismes de coacció o adreçats a infligir sofriment que han de suportar moltes dones al
llarg de la seva vida.»
Amnistia Internacional, 2002

■
■

Què es desprèn d’aquesta descripció?
Què implica aquesta informació en la vida quotidiana?

«La violència crea més problemes socials que no en resol.»
Martin Luther King

■

■

Comenteu aquesta frase relacionant-la amb el tema de la violència
de gènere.
Qui és l’autor d’aquesta frase?

«Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de
religió.»
Article 18. Declaració Universal dels Drets Humans, 1948

16
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«S’hauran d’adoptar totes les mesures apropiades per garantir a la dona,
casada o no, els mateixos drets que a l’home en l’esfera de la vida econòmica i social.»
Article 10 de la Declaració sobre l’eliminació de la discriminació contra la dona

■

Si s’han d’adoptar mesures apropiades per garantir a la dona els
mateixos drets que a l’home, vol dir això que no els tenen?

«Les dones són per naturalesa més febles i fredes, i cal considerar la seva
naturalesa com un defecte natural.»
Aristòtil

■

■

Creieu que una frase com la d’Aristòtil té encara avui vigència per a
algú?
Com us expliqueu que algú tan intel·ligent com aquest filòsof pogués tenir una visió tan parcial de la dona?

«L’educació tindrà por objectiu el ple desenvolupament de la personalitat
humana i l’enfortiment del respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals.»
Article 26.2. Declaració Universal dels Drets Humans, 1948

«Els drets de les dones són drets humans que se situen per damunt de diferències culturals o tradicionals.»
Conferència de Beijing, 1995

17
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Què es desprèn d’aquesta proclama?
Què implica aquesta informació en la vida quotidiana?

«La violència és la por dels ideals dels altres.»
Mahatma Gandhi

■

■

18

Comenteu aquesta frase relacionant-la amb el tema de violència de
gènere.
Qui és l’autor d’aquesta frase?
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DADES SOBRE
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Presentació
Les agressions amb resultat de mort són la forma més brutal de violència
contra les dones. Les dificultats per saber-ne les xifres són enormes, ja que
tot just aquests últims anys han començat a registrar-se estadísticament
tant les denúncies per maltractaments com les morts de dones ocasionades per les seves parelles.
A Espanya es pot parlar, des de l’any 2000, d’un seguiment rigorós, per part
de l’Instituto de la Mujer, d’aquestes dades, que es poden consultar de manera permanent i actualitzada al seu web. Entre el 2001 i el 2004 els femicidis de parella han augmentat a Espanya el 50%. Hi ha un aspecte que destaca particularment: els episodis de mort es produeixen entre parelles que
han trencat o que estan en fase de ruptura. Per ampliar l’anàlisi de dades, en
proposem la lectura estadística i la interpretació que es troben en el llibre
adjunt Violència: tolerància zero.

Algunes qüestions
Plantegeu-vos en petits grups algunes qüestions, com per exemple:
◆
◆

◆

◆

Què entenem per «violència de gènere»?
Busqueu diverses definicions de «violència de gènere». Quins aspectes
tenen totes en comú? A continuació, elaboreu-ne una definició.
La violència domèstica pot ser de diversos tipus: agressió física, violència sexual, psicològica i econòmica. Expliqueu breument en què
consisteix cada tipus de violència.
Creieu que la violència de gènere es dóna en tots els països, classes
socials i ètnies? Argumenteu la resposta.

Un cop completades aquestes respostes, compartiu els resultats amb els
vostres companys i companyes, complementeu la informació inicial amb
les diverses opinions que es generin a classe i intenteu fer-ne una síntesi.
19
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XIFRES I CONCEPTES

En aquest apartat intentarem comprendre el que ens diuen les estadístiques. Aprendrem a interpretar les xifres, perquè, malgrat la seva precisió,
necessitem una certa habilitat per fer-ne una lectura, especialment si volem
treure’n unes conclusions encertades.
QUADRE 1

Dones mortes a mans de la seva parella o exparella, per Comunitats
Autònomes. Espanya 1999-2004
NÚMERO DE CASOS

1999

2000

2001

2002

2003

2004

13

10

12

10

13

19

Aragó

0

0

1

3

2

2

Astúries

1

0

2

0

2

0

Balears

3

1

2

4

4

2

Canàries

2

5

5

7

6

2

Cantàbria

1

0

0

0

1

2

Castella - La Manxa

5

3

2

0

2

3

Castella i Lleó

3

3

1

4

4

3

Catalunya

9

8

7

6

12

11

C. Valenciana

6

7

9

9

7

9

Extremadura

1

1

0

1

1

2

Galícia

2

4

0

3

5

2

Madrid

4

17

6

4

5

5

Múrcia

1

1

2

0

3

4

Navarra

1

1

0

1

1

1

Euskadi

1

2

1

1

0

4

La Rioja

1

0

0

0

2

1

Andalusia

20
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Ceuta

0

0

0

0

1

0

Melilla

0

0

0

0

0

0

Total

54

63

50

53

71

72

Font: Elaboració de l'Instituto de la Mujer a partir de notícies de premsa i dades del Ministeri de
l’Interior.

◆
◆

◆

Quina és la diferència entre parella i exparella?
Com podeu explicar aquest augment de morts des de l’any 1999
fins al 2004?
Quina relació es pot establir entre nombre de víctimes i Comunitats
Autònomes?

21
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Dones mortes a mans de la seva parella o exparella segons nacionalitats. Espanya 1999-2004
NÚMERO DE CASOS

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Dones espanyoles

43

50

36

36

61

53

Dones estrangeres

7

9

9

13

10

17

Proc. UE

2

0

2

6

1

2

Proc. Europa

2

0

1

2

0

1

Proc. Àfrica

1

2

0

2

0

4

Proc. Amèrica Llatina

2

7

5

3

9

6

Altres

0

0

1

0

0

4

Procedència desconeguda

4

4

5

4

0

2

54

63

50

53

71

72

2003

2004

Total

PERCENTATGES

1999

2000

2001

2002

Víctimes estrangeres
per cada milió de dones
estrangeres

18,94

19,89

13,77

13,98

8,00

13,61

Víctimes espanyoles
per cada milió de dones
espanyoles

2,13

2,47

1,77

1,77

2,99

2,59

Font: Elaboració de l'Instituto de la Mujer a partir de notícies de premsa i dades del Ministeri de
l’Interior.

◆

◆
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Com s’explica la diferència de morts entre els col·lectius procedents
de diferents parts del món?
On radica la diferència entre víctimes estrangeres i víctimes espanyoles?
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Denúncies per maltractaments de l’home a la seva parella o exparella.
Delictes i faltes. Espanya 2002-2004
DONES. DADES ABSOLUTES

2002

2003

2004

11.047

15.462

40.518

7.457

12.191

31.901

148

153

138

13

19

17

1

0

2

Lesions

1.260

1.654

3.365

Maltractaments en l’àmbit familiar

6.035

10.365

28.372

-

-

7

2.936

2.603

8.007

202

186

167

15

15

14

Amenaces

2.400

2.152

2.131

Coaccions

185

137

152

21

21

78

-

-

5.390

Violació de domicili

113

92

75

Contra la llibertat sexual

629

645

560

Agressió sexual

209

236

193

Agressió sexual amb penetració

317

320

271

Abús sexual

38

28

39

Abús sexual amb penetració

15

26

26

2

0

2

Coacció/lucre sobre la prostitució

48

35

27

Resta

25

23

50

Calúmnies

11

11

27

Injúries

14

12

23

DELICTES
Contra les persones
Homicidi dolós
Assassinat
Inducció/cooperació suïcidi

Mutilació genital
Contra la llibertat
Detenció legal
Segrest

Tracte degradant
Maltractaments en l’àmbit familiar

Corrupció menors/incap.
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DONES. DADES ABSOLUTES

FALTES

32.266

34.626

17.009

Contra les persones

23.298

25.137

9.117

6.446

6.093

1.853

-

-

5.788

15.199

17.230

-

1.259

1.393

1.115

394

421

361

Contra la llibertat

8.354

8.819

7.044

Amenaces

7.329

7.724

6.121

Coaccions

1.024

1.090

920

1

5

3

Resta

614

670

848

Injúries

614

670

848

43.313

50.088

57.527

Lesions
Vexacions lleus
Maltractaments en l’àmbit familiar
Maltractaments de fet sense lesions
Apoderament d’un menor

Violació de domicili

Total delictes i faltes

Font: Elaboració de l'Instituto de la Mujer a partir de dades del Consell del Poder Judicial.

◆

◆

◆
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Establiu la diferència jurídica entre delictes i faltes. Ho podeu fer
buscant-ho en un diccionari o a partir del mateixos apartats del quadre 4.
Aclariu alguns dels termes, com ara homicidi, assassinat, homicidi
dolós, coacció, calúmnies, injúries, vexacions.
Podeu extreure, en petit grup, algunes conclusions de la lectura d’aquest quadre? Després de pensar-hi una estona, posarem en comú
les diferents interpretacions.
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Denúncies per maltractaments de l’home a la seva parella o exparella, segons Comunitats Autònomes. Espanya 2002-2004
DONES. DADES ABSOLUTES (DELICTES + FALTES)

2002

2003

2004

8.848

10.503

12.421

988

1.041

1.265

Astúries

1.000

1.248

1.354

Balears

1.351

1.704

2.136

Canàries

3.981

4.630

5.377

496

608

651

Castella - La Manxa

1.507

1.837

2.158

Castella i Lleó

2.045

2.167

2.367

Catalunya

5.113

5.187

5.611

C. Valenciana

5.235

6.415

8.053

Extremadura

809

965

1.100

Galícia

1.985

2.275

2.464

Madrid

6.776

7.914

8.869

Múrcia

2.076

2.460

2.516

Navarra

338

322

392

Euskadi

22

21

14

La Rioja

257

314

240

Ceuta

212

234

230

Melilla

274

243

230

43.313

50.088

57.527

Andalusia
Aragó

Cantàbria

Total

Font: Elaboració de l'Instituto de la Mujer a partir de dades del Consell del Poder Judicial.
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Les estadístiques indiquen que hi ha més casos de violència domèstica
a Espanya des del 2000 que anteriorment (vegeu quadres 1 i 5 del llibre adjunt Violència: tolerància zero, pp. 65 i 70). Significa això que hi ha
més casos denunciats o registrats, o que avui dia hi ha més violència
domèstica?
◆

26

Compareu la llista de morts i maltractaments, és a dir, el quadre 1 i
el 5. Quines conseqüències en traieu?
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ÉS UNA VIOLÈNCIA
QUE S’ENCOBREIX

«La denúncia de la violència de gènere no es produeix als llocs on la
violència és més forta, sinó en aquells on resulta més ilegítima.»
(Alberdi, I., 2005)

QUADRE 3

Dones mortes a mans de la seva parella o exparella segons la relació entre agressor i víctima. Espanya 1999-2004
NÚMERO DE CASOS

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Parella o exparella

54

63

50

53

71

72

Cònjuge

30

31

25

24

31

34

Excònjuge

2

4

2

2

4

5

Parella sentimental

3

3

1

3

9

6

Nuvi

3

8

2

4

6

8

Exnuvi

3

4

4

2

3

5

NÚMERO DE CASOS

Parelles en fase
de trencament

16

10

17

8

12

12

Parelles en fase
de trencament + exparelles

24

21

23

15

28

28

44,44

33,33

46,99

% de parelles en fase
de trencament o exparella
sobre el total de morts

28,30 39,44 38,89

Font: Elaboració de l'Instituto de la Mujer a partir de notícies de premsa i dades del Ministeri de
l’Interior.
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Expliciteu cadascuna de les relacions:
cònjuge
excònjuge
parella sentimental
nòvio
exnòvio
Quina relació té l’alta xifra de morts pel cònjuge i la frase que acabeu
de llegir?
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Dones que pateixen violència de parella. Perspectiva objectiva i
subjectiva. Espanya 1999 i 2002

Dones en situació objectiva de violència
Dones que es declaren maltractades

1999

2002

9%

8,7%

1,9%

2,3%

Font: Enquesta La violència contra les dones, Instituto de la Mujer, 1999 i 2002. Responen sobre la seva
relació, durant l’últim any, amb el marit, exmarit, parella o exparella.

◆
◆
◆

Què s’entén per situació de violència objectiva i subjectiva?
Què ens indiquen les xifres del 1999 i del 2002?
Si les compareu, en podeu extreure alguna conclusió?

29
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Text
Els drets de les dones
«Fins molt avançat el segle XX, les dones han estat en situació d’inferioritat
legal, que només desapareix quan s’inicia la transició democràtica. Fins aleshores, les dones passaven de la tutela del pare a la del marit, i tant els pares
com els marits les podien castigar físicament o limitar les seves activitats. Els
drets de les dones casades eren equivalents als dels menors: necessitaven
el permís del marit per fer accions com ara contractar, exercir un treball remunerat, viatjar o obtenir el passaport. A això s’hi afegia l’obligació legal
d’obediència. Les penes per la transgressió de les normes del respecte
mutu eren molt diferents per als marits i per a les dones; la dona que alçava
la veu al seu marit tenia el mateix càstig que el marit que colpejava la seva
dona.»6

◆
◆
◆
◆

30

Què significa en concret «inferioritat legal»?
Busqueu el significat de la paraula patriarcat.
A casa vostra hi ha igualtat de tracte entre homes i dones?
El que diu la llei es correspon amb el que sol passar en algunes famílies?

6. ALBERDI, I., a ALBERDI, I.; ROJAS MARCOS, A., Violència: tolerància zero. Barcelona, Obra Social “la
Caixa”, 2005, p. 83.
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Activitat: detectius a casa
L’activitat proposa un treball d’investigació a la vostra pròpia família. Es tracta de descobrir en el passat tots els avenços, per petits que semblin, que hagin afavorit la igualtat entre homes i dones. No es tracta de buscar el que
encara no s’havia assolit aleshores, sinó tot allò que s’ha anat aconseguint.
Pregunteu als grans sobre la seva participació en els avenços en matèria de
costums, autonomia personal, nivell d’estudis, vestuari... Qui va fer costat a
les vostres tietes per cursar estudis superiors? Qui es va posar el primer biquini? Com va ser el primer viatge a l’estranger? Qui es va independitzar primer econòmicament? Quina va ser la primera dona de la vostra família que
es va treure el carnet de conduir? Recolliu testimonis de persones que tingueu a prop (familiars, amics, personalitats emblemàtiques...) per elaborar
una crònica quotidiana del passat de la vostra família o el vostre entorn. Podeu fer un enregistrament sonor o audiovisual, o un document escrit.
Podeu enviar les vostres cròniques al programa Educàlia (www.educalia.org) de l’Obra Social “la Caixa” (Activitat: Els pantalons de l’àvia).
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VIOLÈNCIA:
NATURAL O CULTURAL?
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La paraula naturalesa designa, etimològicament, la situació nativa d’un ésser, és a dir, l’estat que hereta en virtut del seu naixement. Cultura procedeix
del llatí colere, que significa «cultivar». La contraposició d’aquests dos conceptes pot suggerir la idea que hi ha una oposició entre naturalesa i cultura. Si la naturalesa d’un cosa es limita al seu estat natiu, la cultura és el
contrari de la naturalesa. Una terra no cultivada mantindrà el seu aspecte
natural, salvatge. L’ésser humà en estat de naturalesa serà un ésser humà inculte. Si ens quedem amb aquesta única accepció, és cert que aleshores seria inadequat fer servir aquest terme per parlar de l’ésser humà, ja que allò
que és natural en ell és la creació de cultura; es podria dir que l’ésser humà
és un ésser de cultura, no de naturalesa. I això és el que el diferencia radicalment dels animals. Aquesta serà una primera accepció del concepte de
cultura.
La cultura determina la manera com es fan les coses o com es pensa el món.
Aquesta és la perspectiva que es proposa en la definició adoptada per la Conferència Mundial sobre Polítiques Culturals (Mèxic, 1982), definició que es fa
servir en el marc de les actuals discussions sobre la distinció entre naturalesa
i cultura.

« La cultura [...] és [...] el conjunt de trets espirituals, materials, intel·lectuals
i afectius distintius que caracteritzen una societat o un grup social. La cultura inclou no sols les arts i les lletres, sinó també les formes de vida, els
drets fonamentals de l’ésser humà, els sistemes de valors, les tradicions i
les creences.»
http://www.unesco.org/culture/laws/mexico/html_eng/page1.htm

34
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CULTURA
I GÈNERE

El concepte de gènere, que es refereix a les expectatives respecte als atributs i comportaments apropiats per a la dona i l’home, està influït per la cultura. La identitat i les relacions de gènere són aspectes fonamentals de la
cultura, perquè conformen les accions de la vida quotidiana en el si de les
famílies i la col·lectivitat.
Tot i que les relacions de gènere varien d’una societat a l’altra, el patró més
estès és que les dones tinguin menys autonomia personal, i disposin de
menys recursos i menys influència en els processos actius de les societats.
Aquest model de desigualtat basada en el gènere és una qüestió tant de
drets humans com de desenvolupament.

Som o ens construïm?
Reflexioneu sobre el que hi ha de biològic i el que hi ha de cultural en el fet
de ser home o dona. L’escriptora Simone de Beauvoir ho expressava així en
el pròleg del seu llibre El segon sexe:

«No neixes dona: n’esdevens.»

■
■

Podeu explicar en altres paraules el significat d’aquesta frase?
Què n’opineu? Escolteu l’opinió dels vostres companys i companyes, i intenteu defensar les vostres idees amb exemples, experiències personals i arguments.

35
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La frase continua així:

«Cap destí biològic, psicològic o econòmic no determina la figura que
presenta la femella humana en la societat: és la civilització com un tot qui
produeix aquesta criatura, intermèdia entre home i eunuc, que es descriu
com a femenina.»

■
■
■

36

Creieu que l’autora exagera? En quin sentit?
Afegeix algun aspecte nou a la frase citada anteriorment?
Què creieu que defensa o reivindica aquest paràgraf?
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Activitat: Jugueu amb els contrastos
Per cada dona forta cansada d’aparentar feblesa
hi ha un home feble cansat de semblar fort.
Per cada dona catalogada com a poc femenina quan competeix
hi ha un home obligat a competir perquè no es dubti de la seva
masculinitat.
Por cada dona cansada de ser un objecte sexual
hi ha un home preocupat per la seva potencia sexual.
Por cada dona que fa un pas cap al seu propi alliberament
hi ha un home que redescobreix el camí cap a la llibertat.
B. Boutros Ghali

Distincions

■
■

■

En comú

a) dona forta: feble
home feble: fort

cansats

b) si competeix: poc femenina
ni no competeix: poc masculí

catalogació

c) preocupació: objecte sexual
preocupació: potència sexual

sexe

d) avançar
descobrir

llibertat

Us crida l’atenció algun d’aquests contrastos? Per què?
Podríeu continuar aquesta enumeració de contrastos, escrivint un
parell d’enunciats més. Podeu partir d’allò que tenen de diferent o
allò que tenen en comú.
Busqueu qui és Boutros Ghali i quines raons creieu que tenia per
escriure un text així.
37
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Text
La violència és connatural a l’home
«La «naturalització» que s’ha estès durant el segle XX és la forma més recent
de legitimar i disculpar la violència de gènere, perquè li confereix carta de
naturalesa en convertir-la en una cosa intrínseca a la psicologia masculina.
L’explicació de la violència com una característica natural i fonamental de
l’ésser viril apareix i s’expandeix amb una força de convicció enorme a través de les ciències mèdiques i psicològiques del segle XX. La conducta dels
homes era entesa com una derivació de l’agressivitat natural del gènere
masculí, i la submissió de les dones, com una característica igualment natural vinculada a la passivitat de la femella humana.»7
■

■

■

38

Quines conseqüències en la vida quotidiana creieu que té per als
homes aquesta creença?
Quines conseqüències en la vida quotidiana creieu que té per a les
dones aquesta creença?
Diríeu que aquestes creences estan veritablement fonamentades?
Com ho justificaríeu?

7 . ALBERDI, I., a ALBERDI, I.; ROJAS MARCOS, A. Violència: tolerància zero. Barcelona, Obra Social “la
Caixa”, 2005, p. 37.
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CULTURA
I VIOLÈNCIA

El doctor Luis Rojas Marcos observa que, en la majoria de casos, ningú no
neix violent, sinó que s’hi torna. D’acord amb aquesta idea, l’aprenentatge
de la violència se sol produir a través de la seva vivència.
Considerar que la violència és natural o cultural ens permet «justificar» els
nostres actes agressius argumentant que no tenim opció. Si ser violents
«forma part de la nostra naturalesa», qui ens pot acusar de ser-ne? De la mateixa manera, si vivim immersos en un estat de violència constant, com podem escapar-ne? Permanentment fem servir aquests mecanismes de justificació per acceptar la violència com a inevitable.
Però cap d’aquestes explicacions no pot justificar la violència ni «absoldre’ns» de cap responsabilitat. Independentment de quin en sigui l’origen –biològic o social–, la violència és una cosa que podem evitar.
Si, com pensem, la violència té una arrel cultural, és a dir, si som violents perquè la societat on vivim ho ha estat, també ens hauríem de replantejar
aquesta justificació. Moltes vegades definim una conducta com a «cultural»
perquè veiem que és «costum» en una certa comunitat. Per exemple, davant de dos pobles que estan en guerra des de fa segles, diem que la violència és part de la seva cultura, que «sempre s’han matat i continuaran
fent-ho», que les noves generacions neixen i es crien en aquest odi mutu i
que ningú no pot canviar un hàbit tan arrelat.
Però les persones tenim el poder de canviar un hàbit, sigui individual o
col·lectiu. Per tant, podem deixar de ser violentes «culturalment».
■
■
■
■

Com es pot canalitzar l’agressivitat?
Per què som agressius?
Què cal fer amb la ràbia?
Pensar positivament.
39
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Activitat: taller «Violència: tolerància zero»
Dr. Luis Rojas Marcos

Proposta de debat a partir d’algunes qüestions o pautes sugerides pel Dr.
Luis Rojas Marcos per abordar el tema entre adolescents.
■
■
■

■
■
■

■

■

■
■
■
■

■
■

■
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Creieu que naixem violents o que ens hi tornem?
Què fem quan sentim ràbia?
Com podem canalitzar aquests sentiments d’una manera menys violenta?
Doneu alguna idea de com fer-ho.
Quins tipus de situacions ens fan ràbia?
Qui s’atreveix a esmentar una causa, alguna cosa que el fa sentir malament, amb ràbia?
Estem segurs que hem fet realitat aquests tres desitjos: independència,
feina i diners?
I què fem amb aquest desequilibri entre el que volem i el que no podrem
aconseguir? Com ho portem?
Com veu el futur l’optimista?
Què té la persona optimista a l’hora de veure el seu futur?
Com en diem del fet de pensar que el que volem s’esdevindrà?
Quan mireu enrere en la vostra vida i sabeu que us heu equivocat, com
us ho preneu?
Com us sentiu quan penseu que podíeu haver fet una altra cosa millor?
Què ens pot ajudar en un moment difícil quan ens sentim tristos i angoixats?
Què feu quan us sentiu malament, amb ganes de plorar?
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Alguns prejudicis
Reflexioneu sobre les diverses creences sobre la violència mancades de fonament. El paràgraf següent pot servir de punt de partida.

Text
Tres creences fonamentals
«A partir de l’anàlisi de l’estudi de compilacions periodístiques fet als Estats
Units d’Amèrica, Goldstein descriu allò que considera que són tres creences
fonamentals interioritzades per una part de la població i que configuren un
«imaginari col·lectiu» profundament arrelat, que tendeix a atribuir la violència a les característiques individuals de les persones. En concret, s’acostuma
a tenir el convenciment que, en primer lloc, cal buscar la causa de l’agressivitat humana dintre de cada individu (situant en un segon terme la rellevància d’altres factors de caràcter cultural, social o econòmic); la segona
creença considera que la persona agressiva ho és, en el fons, a causa d’alguna mena d’anomalia genètica o de personalitat (patologització de la
conducta agressiva) i, finalment, es creu que és possible –mitjançant instruments d’anàlisi fonamentalment biològics i psicològics– identificar les persones que presenten més probabilitats d’esdevenir agressives i ser un perill
potencial per a la societat (estigmatització social).»

■

■

■

■

Sintetitzeu les tres creences fonamentals d’una àmplia majoria de
població als EUA, segons Golsdtein.
Teniu algunes raons, exemples o experiències que puguin combatre aquestes creences?
Podríeu relacionar aquestes creences amb la frase d’Aristòtil del
començament?
L’autor diu que són creences fonamentals; podríem dir també que
són «fonamentades»?

41
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Les llavors de la violència
■

■

■

■

42

Les llavors de la violència se sembren en els primers anys de vida, es
cultiven i desenvolupen durant la infància i comencen a donar els
seus fruits malignes a l’adolescència.
Ningú no neix amb un temperament hostil o cruel, i ningú no es
torna hostil o cruel sense prendre’s el temps necessari per aprendre’n.
Un entorn familiar, escolar i social favorable estimula l’autoestima, el
sentiment de pertinença a un grup, el plaer del joc en equip, el sentit de germanor i justícia, i la capacitat d’empatia o aptitud per
posar-se amb afecte en les circumstàncies dels altres.

Comenteu aquestes frases des de la perspectiva que s’assenyala en
la introducció d’aquest apartat.
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LES CULTURES
SÓN IMMODIFICABLES?

Les societats i les cultures són dinàmiques, es renoven, canvien i es modelen constantment. Com sol passar amb la cultura, les definicions de gènere
es van modificant amb el pas del temps i per factors diversos.
Els canvis es produeixen en la mesura que les col·lectivitats reaccionen davant els nous desafiaments socials i econòmics vinculats a la globalització,
les noves tecnologies, les pressions exercides pel medi ambient, els conflictes armats, els projectes de desenvolupament, etc. Per exemple, a Bangla
Desh alguns canvis en les polítiques comercials que afavorien la indústria
de la confecció van significar la incorporació d’un gran nombre de dones al
mercat laboral. Però per a això va caldre que hi hagués moltes dones disposades a treballar i que les famílies reconsideressin la interpretació de les
normes del purdah (reclusió de la dona).
Els canvis també són el resultat d’esforços deliberats, signifiquen presa de
decisions i sovint es produeixen gràcies a la pressió de part de la societat civil, amb l’objectiu d’influir en els valors a través de modificacions en les lleis
o en les polítiques governamentals. Hi ha nombrosos exemples d’accions
iniciades per corregir actituds respecte a les relacions entre races, els drets
dels treballadors i l’ús del medi ambient, per esmentar només tres camps
en què els valors culturals modelen el comportament.

■

Llegiu amb atenció aquest diàleg, que s’ha convertit ja en un clàssic.
Cal entendre’l, comentar-lo i escenificar-lo.
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–Vinc per l’anunci, senyora.
–Bé –diu la cap de personal–. Segui. Com se diu?
–Bernardo...
–Senyor o senyoret?
–Senyor.
–Digui’m el seu nom complet.
–Bernardo Delgado, senyor de Pérez.
–Li he de dir, senyor de Pérez, que actualment a la nostra direcció no li
agrada contractar homes casats. Al departament de la senyora Moreno,
per al qual nosaltres contractem el personal, hi ha unes quantes persones de baixa per paternitat. És legítim que les parelles joves vulguin tenir nens (la nostra empresa, que fabrica roba de bebè, els anima a tenir
fills), però l’absentisme dels futurs pares constitueix un dur handicap
per a la marxa d’un negoci.
–Ho entenc, senyora, però ja tenim dos nens i no en vull més. A més –el
senyor Pérez envermelleix i parla en veu baixa–, prenc la píndola.
–Bé, en aquest cas, continuem. Quins estudis té?
–Tinc el certificat escolar i el primer grau de formació professional
d’administratiu. M’hauria agradat acabar el batxillerat, però a la meva
família érem quatre i els meus pares van donar prioritat a les noies,
cosa que és molt normal. Tinc una germana coronela i una altra que és
mecànica.
–En què ha treballat últimament?
–Bàsicament he fet substitucions, perquè així em podia ocupar dels
nens mentre eren petits.
–Quina professió té la seva dona?
–És cap d’obres d’una empresa de construccions metâl·liques. Però està
estudiant enginyeria, perquè en un futur haurà de substituir la seva
mare, que és la que va crear el negoci.
–Tornant a vostè: quines són les seves pretensions?
–Doncs...
–Evidentment, amb un lloc de treball com el de la seva dona i amb les
seves perspectives de futur, vostè voldrà un sou per fer-se un complement. Uns quants euros per a despeses personals, com tots els homes
volen tenir per als seus capricis, els seus vestits. Li oferim 250 euros per
començar, una paga extra i una prima d’assiduïtat. Fixi’s en aquest punt,
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senyor de Pérez, l’assiduïtat és absolutament indispensable en tots els
llocs. Ha calgut que la nostra directora creés aquesta prima per animar
el personal a no faltar per qualsevol bestiesa. Hem aconseguir reduir
l’absentisme masculí a la meitat; tot i això, hi ha senyors que falten amb
el pretext que el nen tus o que hi ha una vaga a l’escola. Quants anys
tenen els seus fills?
–La nena, sis, i el nen, quatre. Tots dos van a classe i els vaig a buscar a
la tarda, quan surto de la feina, abans d’anar a comprar.
–I si es posen malalts, té alguna cosa prevista?
–El seu avi els pot cuidar, viu a prop.
–Molt bé, gràcies, senyor de Pérez. Ja li comunicarem la nostra resposta
d’aquí a uns dies.
El senyor de Pérez va sortir de l’oficina ple d’esperança. La cap de personal es va fixar en ell quan sortia. Tenia les cames curtes, l’esquena una
mica encorbada i gairebé no tenia cabells. «La senyora Moreno detesta
els calbs», va recordar la responsable de la contractació. I, a més, li havia
dit: «Més aviat un d’alt, ros, amb bona presència i solter.» I la senyora
Moreno serà la directora del grup l’any vinent.
Bernardo Delgado, senyor de Pérez, va rebre tres dies més tard una carta que començava dient: «Ens sap greu...»
France de Lagarde, Le Monde, 28-29 de setembre de 1975 (text recollit
per Enriqueta García i Aguas Vivas Català).

■

Qüestions:
1. Creieu que aquesta entrevista és real? Ho seria si en lloc de
Bernardo es digués Bernarda?
2. Quines injustícies es denuncien en aquest text? Quin recurs
literari fa servir l’autor per evidenciar aquestes injustícies?
Creieu que aquest recurs és eficaç?
3. Quins aspectes es tenen en compte per a la contractació del
protagonista? Quins aspectes tindríeu en compte vosaltres?

■

Escenifiqueu el text.
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DERECHOS
Y HECHOS
LES
PARAULES
QUE DISCRIMINEN
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Les paraules i les imatges també intervenen en l’aprenentatge de la violència. D’una manera inconscient, hem acceptat formes de representació estereotipades i usos del llenguatge que, en lloc de donar a la diferència el valor que es mereix, la ridiculitzen o la fan invisible.
El llenguatge serveix per representar-nos el món i té un doble poder reproductor i transformador de la realitat. Per tant, l’aplicació de l’enfocament de
gènere, si bé no es limita a l’ús del llenguatge, sí que necessita el llenguatge per fer una anàlisi de la realitat i proposar transformacions més igualitàries que visibilitzin homes i dones.
Totes les persones podem participar, sense adonar-nos-en, en les pràctiques
que se serveixen de la comunicació com a instrument de discriminació. Però
també podem prendre consciència de fins a quin punt pretenem no veure
allò que ens sembla diferent, estrany. Podem rebutjar la caricatura cruel i la
complaença en usos i costums denigrants amb un recurs que està al nostre
abast: la desautomatització del llenguatge. Sebastià Serrano8 es refereix al
poder de la desautomatització com a primer vector de la base generadora
de l’espai cultural, com un camí que ens permet sortir de la literalitat i aplicar
els mecanismes de contextualització. Seria bo que recorreguéssim el camí
contrari i ens preguntéssim per aquells significats que ja ens resulten inadvertits a causa de l’ús habitual d’una paraula profundament discriminatòria.
¿Qui no serà capaç de corregir un adjectiu ofensiu, qui es negarà a preguntar-se què sent «l’altre» i a incorporar en les nostres converses, en el llenguatge corporal, en les cançons i els textos noves maneres d’explicar-nos
amb respecte a les nostres diferències? També els mitjans de comunicació,
com a conformadors de llenguatge i opinió, tenen molt a dir-hi. Però molt
sovint dipositem exclusivament en aquests mitjans una responsabilitat que
és de tots els homes i dones: la responsabilitat de combatre els estereotips,
també dels que són el fonament de la misogínia.

8. Vegeu particularment SERRANO, S., Comprender la comunicación. Barcelona, Paidós, 2005.
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SEXISME
EN EL LLENGUATGE

Entenem per llenguatge sexista el que es produeix quan un emissor envia
un missatge que, a causa de les paraules escollides, de la manera d’estructurar-les, és discriminatori per raó de sexe.
N’hi ha que opinen que la llengua no és sexista, sinó que la sexista és la societat. Però com que una llengua reflecteix la societat amb les seves virtuts
i defectes, es pot i cal canviar el llenguatge a través del canvi social. Els joves
tenen precisament en el llenguatge un instrument molt poderós per arraconar els usos més discriminatoris i antiquats. Però per a això cal prendre’n
consciència i vigilar la pràctica del llenguatge, especialment en la parla quotidiana.
No és fàcil utilitzar un llenguatge no sexista, ja que algunes paraules i frases
són gairebé part del nostre llenguatge, s’han fossilitzat o les diem o escrivim
«inconscientment».
Qui no ha escrit alguna vegada una cosa sexista? És a dir, en lloc de dir «les
persones refugiades», ha fet servir les paraules «els refugiats», «els immigrants», «els periodistes», etc. Quan ens n’adonem, hem de buscar els termes apropiats per tal de no caure en aquest llenguatge.
Hi ha molts tipus de sexisme lingüístic. Tot seguit, en presentem alguns
exemples i proposem algunes activitats per sensibilitzar-nos sobre aquesta
qüestió.
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Activitats
■

Comenteu definicions de paraules i les seves marques de sexisme

Per exemple, els alumnes poden buscar en el DRAE la definició d’orfe, on
semblaria que s’és més orfe en perdre el pare: «Orfe, òrfena. A qui se li ha
mort el pare i la mare, o un dels dos, especialment el pare».
Busqueu en el diccionari que tingueu a mà alguns exemples de sexisme flagrant. Podem suggerir la definició de cónsul i cónsula al DRAE.
■

Reviseu els paràgrafs següents substituint els «falsos genèrics» per
altres fórmules.

De diaris i setmanaris recents:
a. «El directius de l’empresa han decidit donar als treballadors l’oportunitat de reduir la seva jornada de treball.»
b. «Els joves són apassionats consumidors de música. De tal manera
que els venedors de les botigues de música s’han d’esforçar molt
poc per vendre les últimes novetats. En canvi, els professors han
de vigilar perquè a les seves classes els alumnes no tinguin en
marxa els seus mp3.»
c. «Expliquem històries de palestins i israelians que alguns escriptors
han recreat per oferir als lectors del setmanari.»
Busqueu la manera de traduir aquest llenguatge clarament masculinitzat
en un de més incloent, més ampli. (Hi ha possibilitats més variades que els
continus doblets –amb e/a, e (a), e-a; r/ra, r (ra), r-ra. Per exemple, la utilització de genèrics reals: víctimes, persones, gent, veïnat en lloc de veïns; poble valencià i no valencians. També hi ha el recurs als abstractes: la redacció i no els
redactors; la legislació i no els legisladors. Igualment, podem fer servir els canvis en les formes personals dels verbs o els pronoms: en lloc de «En la prehistòria l’home vivia...» podem dir els éssers humans, les persones, la gent, les
dones i els homes, i també «En la prehistòria es vivia...» o «En la prehistòria vivíem...»)
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LLENGUATGE
I GÈNERE

El llenguatge reflecteix el sistema de pensament col·lectiu i a través seu es
transmeten formes de pensar, sentir i actuar de cada grup social i cultural.
Dit amb altres paraules, el llenguatge modela la manera de veure el món i,
al seu torn, una determinada manera de veure el món i viure-hi va canviant
els hàbits lingüístics.
1. En general, podem dir que canvien més de pressa les realitats i les
mentalitats que no els llenguatges que les descriuen.
2. Hi ha paraules que en el gènere masculí tenen un significat i un
altre de ben diferent en el femení. En la majoria de casos, en el gènere femení tenen connotacions despectives. Aquí en teniu uns
quants exemples:

home públic: funcionari, personatge prominent
dona pública: prostituta

atrevit: agosarat, valent
atrevida: insolent, mal educada
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Activitat

Analitzeu alguns refranys o frases populars com els que us proposem o
busqueu-ne d’altres:

a. La dona, per filar i no per estudiar.
b. Dona que parla en llatí, no la vull pas per a mi.
c. A la dona i a la burra cada dia una surra.
d. La dona i el morter només a la cuina estan bé.
d. No creguis dona alguna perquè muden com la lluna.
e. La dona, com el vi, enganya el més fi.
f. De la dona i de la mar, no te’n pots fiar.
g. A la dona i al flabiol, se’ls fa dir el que es vol.

■
■

■
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Què es dóna a entendre en cadascun d’aquests refranys?
Diríeu que expressen judicis o prejudicis? Mentida, hipocresia, ganduleria, fingiment, indiscreció, tafaneria, maledicència, feblesa, indecisió, etc.
Malgrat les exageracions, creieu que encara hi ha persones que
subscriurien alguna d’aquestes opinions? Què els diríeu?
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DESAUTOMATITZAR
EL LLENGUATGE

No es tracta que el nostre llenguatge quotidià sigui ple de barres (e/a), ni de
reiteracions, a vegades molt feixugues i que ocupen molt d’espai sobre el
paper. No, del que es tracta més aviat és de trobar termes que englobin tots
dos sexes i que deixin constància de les aportacions de les dones.
¿Per què hem de dir només «els metges» per englobar metges i metgesses,
o per què hem d’explicitar cada vegada «els metges i les metgesses» quan
podem trobar una expressió genèrica que engloba els dos sexes, com ara
«personal mèdic»? El mateix passa amb ciutadà, quan tenim a mà la paraula ciutadania, que engloba els uns i les altres.
La societat ha d’assumir el paper que té el llenguatge en la discriminació de
la dona, prendre’n consciència i corregir alguns hàbits lingüístics per poder
construir una societat més equilibrada i igualitària.
Hi ha diferents maneres de parlar i escriure en un llenguatge neutre; tot seguit, en detallem algunes. L’elecció d’una o altra opció s’ha de fer dintre del
context particular de cada situació.
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Activitats

1. Cal evitar que les dones facin servir el masculí, tant en els singulars com
en els plurals, quan parlen referint-se a elles mateixes.
Exemples:

■

SE SOL USAR

S’HAURIA D’USAR

tots...
un pensa...
cadascú sap...
per a un mateix...

totes
una pensa...
cadascuna sap...
per a una mateixa...

Corregir aquestes frases en boca de dones:
– Nosaltres els humans
– Un s’adona que…
– Tots hem de col·laborar
– Quan a un li fa mal...
– Si t’ho dius a tu mateix...
– Un no surt al carrer dient...
–...

2. S'han de fer servir termes genèrics (en lloc d'home: persona, individu, ésser humà, humanitat, població, gent, etc.), o col·lectius (comunitat, alumnat,
personal docent, classe treballadora, sector empresarial).
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Exemples:
NO USEU

USEU

els drets de l’home
Museu de l’Home
l’home del carrer
l’home italià
a la mesura de l’home

els drets humans
Museu de la Humanitat
la gent del carrer
el poble italià, la gent a Itàlia
a la mesura humana, a mesura de
l’ésser humà
la intel·ligència humana

la intel·ligència de l’home

■

Com resoldríeu aquests exemples?
– Es necessiten dues dones de fer feines
– El director es qui pren la decisió
– Els joves són solidaris
– Els venedors són molt hàbils
– Els camperols andalusos tenen molt mala ratxa
– Els aturats es queixen
– Els vells disposen de temps lliure

3. Cal evitar l’ús sistemàtic del masculí, tant en singular amb sentit universal com en el plural omnicomprensiu, quan es parla de nacionalitats, pobles, categories, grups, etc. A canvi, proposem alternar una sèrie de recursos.
a) El desdoblament en femení i masculí alternant amb masculí i femení.
b) La utilització de substantius no marcats, gèneres o paraules
col·lectives; la reestructuració de les frases sense necessitat de
repetir insistentment el substantiu o el seu article. Per exemple:
en lloc de «El docent sol·licita als estudiants…», «El personal docent sol·licita a l’alumnat…»
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Exemples:
S’USA

DESDOBLAMENT

cada treballador

cada treballador
i treballador a
els veïns i veïnes
els nens i nenes
els nois i noies
els germans
i germanes
mares, ties, àvies
les negres,
les blanques
el professor/a
l’alumne/a

els veïns del barri
els nens
els joves
els germans
pares, oncles, avis
els negres, els blancs
el professor
l’alumne

■

PARAULES COL·LECTIVES
a classe treballadora
el veïnat
les criatures, la infància
el jovent, la gent jove
la germandat
a família
les persones de raça negra
el professorat
l’alumnat

Busqueu els termes col·lectius que puguin substituir les paraules
que indiquin un sexe particular:
funcionari
usuari
assessor
notari
abonat
candidat
espòs

4. Utilitzeu l’article per a aquelles paraules que tenen una sola forma, sigui
masculina o femenina.
Per exemple, quan la paraula president es refereix tant al masculí com al femení, a l’home o a la dona que presideix, no cal dir presidenta. Altres exemples: el pilot i la pilot, l’artista, l’agent, etc.
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Busqueu exemples de paraules que tinguin una sola forma i que
es puguin resoldre amb l’article:
……
……
……
……
Un cop feta la llista, busqueu en el diccionari si hi ha corresponent en femení.

5. Professions i càrrecs
a) Cal evitar l’ús exclusiu del masculí per a noms de professions, oficis i
carreres que indiquen posicions de prestigi quan existeix un femení
que s’usa sovint i tradicionalment unit al rol femení.
Exemple: metge per metgessa; director per directora; ambaixador per ambaixadora; governador per governadora.

■

Quins són els femenins, si n’hi ha, de:
advocat
jutge
cirurgià
senador
diputat
enginyer
canceller
arquitecte
gerent
regidor
alcalde
psiquiatre
Si no els trobes o no n’hi ha, com ho resoldries?
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b) S’ha d’evitar també l’ús excessiu del femení per a les professions relacionades tradicionalment amb un «rol femení».
Exemples: les secretàries en lloc del personal administratiu, el personal de secretaria, etc.; les infermeres en lloc del personal d’infermeria; les cuidadores en
lloc del personal cuidador, etc.
■

Quins són els masculins, si n’hi ha, de:
mestressa de casa
mainadera
llevadora
institutriu
hostessa

6. Vigileu l’adjectivació. Sovint es qualifica de manera diferent homes i dones. En les dones es destaquen les qualitats estètiques, i en els homes, les
intel·lectuals i professionals.
Exemple: «A la festa hi havia el cardiòleg Blabla i la seva elegant esposa.»

58

■

Busqueu en diaris i revistes roses formes d’adjectivació clarament
masculines i femenines, com ara: jove, bella, milionari, empresari, etc.

■

Exploreu els papers públics que trobeu a l’institut o a l’escola, i
poseu molta atenció a detectar alguna mostra de llenguatge sexista en els rètols, els plafons d’anuncis, els avisos, etc.
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DERECHOS IYMITJANS
HECHOS
VIOLÈNCIA
DE COMUNICACIÓ
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Els mitjans de comunicació han tingut i tenen una gran influència en la presa de consciència de la societat pel que fa a la violència de gènere. Han facilitat en gran manera que el problema esdevingués públic i trenqués la barrera de l’àmbit domèstic. Aquest reconeixement ha permès que, en l’etapa
actual, la violència contra les dones s’inscrigui en les seccions de societat
dels mitjans i hagi deixat de ser percebuda com un succés. De la mateixa
manera, la violència contra les dones s’ha convertit en uns dels temes significatius de la política i un motiu de preocupació social.
Malgrat tot això, el tractament que la violència de gènere ha rebut en
aquests mitjans no ha estat sempre el més adequat. Tal com indiquen Inés
Alberdi i Natalia Matas en el seu informe sobre els maltractaments, «els mitjans de comunicació es troben atrapats entre dos interessos contraposats:
respectar la seriositat de les notícies tenint en compte la gravetat dels fets i
satisfer la seva necessitat d’atreure al màxim l’atenció del públic, i això és
més fàcil d’aconseguir per la via del sensacionalisme. Es troben entre la responsabilitat com a informadors i formadors d’opinió i la seva posició empresarial d’oferir un producte que el públic desitgi i consumeixi» (Alberdi,
2002: 242).
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PREMSA ESCRITA
Comenteu algun d’aquests titulars sobre violència domèstica:
El País, 7/05/2005
El 73,6% de les víctimes mortals de maltractaments no els havien denunciat
El País, 29/05/2005
Si et peguen cada dia, vols desaparèixer
La Vanguardia, 14/08/2005
Uns dos milions de dones són víctimes de la violència domèstica a Espanya
El Mundo, 14/09/2005
Gairebé el 60% dels espanyols creu necessari pegar als fills
ABC, 21/10/2005
Les denúncies per maltractament van augmentar un 8 per cent durant el
primer trimestre

Comenteu algun d'aquests titulars sobre violència escolar:
La Vanguardia, 20/09/2005
L’assetjament escolar comença amb els malnoms
El Mundo, 30/9/2005
El maltractament físic entre escolars ha crescut…
El País, 18/10/2005
Un estudi revela que l’escola pot prevenir la violència de gènere
El Periódico, 21/10/2005
Interior reforçarà la vigilància policial a les escoles
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La Vanguardia, 23/10/2005
L’assetjador escolar reincideix d’adult
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Els experts reclamen la implicació dels pares i més respecte als professors
per combatre la violència a les aules

Vet aquí els titulars d’algunes notícies que han sortit a la premsa periòdica. Trieu el que us hagi cridat més l’atenció i desenvolupeu la
notícia posterior. Imagineu el dolor, el sofriment, la ràbia i la impotència que hi ha darrere d’un titular com aquests.
El País, 12/05/2005
Vagons antiassetjadors
El País, 26/06/2005
Afers Socials ha facilitat mòbils a 1.200 maltractades
El Mundo, 31/08/2005
Només el 10% de les dones assassinades el 2005 havia denunciat l’agressor
La Razón, 27/10/2005
Gairebé 400 nens són víctimes de maltractaments

Fixeu-vos en l’enunciat d’aquestes notícies. Comenteu-ne tant el
contingut com la forma:
La violència contra les dones en els conflictes no s’atura.
Amnistia Internacional presenta a l’ONU un informe on es destaca la manca
de mesures efectives dels Estats per posar fi a aquesta violència.
Font: Noticias.info, 28/10/2004.
A escala mundial, la violència mata cada any 1,6 milions de persones i provoca traumatismes, discapacitats i trastorns mentals a diversos milions més.
Font: Primer informe mundial sobre la violència i la salut, Organització Mundial de la Salut, 2002.
El Consell d’Europa ha arribat a la conclusió que entre el 20 i el 50% de les
dones a Europa són víctimes de la violència ocasionada pel seu company o
marit.
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Font: Informe Amnistia Internacional, La responsabilidad de los estados frente
a la violencia contra las mujeres cometida por particulares, març del 2004.
Una de cada tres dones a escala mundial ha estat colpejada o obligada a
mantenir relacions sexuals, segons revela l’informe del Fons de Població de
les Nacions Unides.
Font: Ya.com, 13/10/2005.
La violència del marit, company, nòvio o pare és la primera causa al món
d’invalidesa permanent de les dones de 16 a 44 anys, segons un informe difós avui, divendres, per l’Observatori Italià Criminal i Multidisciplinari de la
Violència de Gènere.
Font: Terra.es, 28/10/2005.
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TELEVISIÓ

Text per comentar
«Els mitjans de comunicació, en especial la televisió, transmeten imatges
d’enorme potència a l’hora de configurar estereotips de gènere, i continuen contribuint a mantenir una imatge de la dona que la identifica amb
l’àmbit privat i la passivitat, i que la limita a ser objecte sexual. Aquesta imatge no tan sols és terriblement perjudicial per a la formació de la identitat
dels nens i nenes, sinó que transmet el missatge subliminal fatalista que la
violència contra les dones és un assumpte natural i privat.»10
■
■

■

Busqueu alguns exemples que demostrin la tesi de l’autora.
Busqueu algunes excepcions que hàgiu vist a la TV recentment i que
contradiguin l’opinió que expressa l’autora del text.

Analitzeu uns quants capítols d’una sèrie televisiva i observeu els
papers dels homes i les dones. Heu de veure si responen als models
habituals o si, en algun cas, algun d’ells trenca els esquemes tradicionals.

VIOLÈNCIA A LES AULES
Després de visualitzar les notícies sobre violència a les aules, comenteu-ne en grups el sentit i la forma com són transmeses.

9. ALBERDI., a ALBERDI, I.; ROJAS MARCOS, A., Violència: tolerància zero. Barcelona, Obra Social «la
Caixa», 2005, p. 54
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PUBLICITAT

La publicitat té per objectiu vendre productes i, per això, en les seves campanyes recorre als tòpics que es poden entendre amb més facilitat.
«La primera intenció de la publicitat és que el públic reaccioni al més ràpidament possible. […] Si es vol vendre un producte de decoració, el protagonista no pot ser un advocat, sinó que haurà de ser un actor amb gestos
d’homosexual perquè el públic ho entengui. Li agradi o no a la gent, així
funciona la publicitat», explica Luchín Cárdenas, publicista.
Entenem que són anuncis sexistes els que:
1. Utilitzen com a llenguatge el genèric masculí, en el qual les dones queden silenciades, són invisibles i, per tant, no existeixen.
2. S’adrecen al sexe femení com a col·lectiu específic, malgrat que el contingut podria ser d’interès per a homes i dones.
3. Presenten els homes i les dones com a simples objectes eròtics, despersonalitzats, com a simples mitjans.
4. Només es fixen en l’aspecte físic de la dona, a qui no associen ni remotament amb cap altre valor que no sigui la bellesa, el pes o la disponibilitat.
5. D’alguna manera, agredeixen o menyspreen les dones: eslògans excloents, com ara «és cosa d’homes», o molt nocius, com ara «elles s’arrossegaran davant teu».
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Activitats
■

■

Trieu uns quants anuncis publicitaris de la premsa, revistes, ràdio,
televisió o tanques publicitàries que continguin referències de
gènere, i feu una anàlisi exhaustiva tant de les imatges com del text
(sigui escrit o oral).
Us poden servir d’ajut alguns tòpics que us oferim i que solen ser
comuns en els espots publicitaris:

Els homes
Són els protagonistes i el centre d’atenció.
Són actius, enèrgics, vitals i cerquen sempre
el triomf.
Els solen mostrar fora de la llar.
Solen tenir autonomia: busquen l’èxit, la llibertat; són un fi en ells mateixos.

Les dones
Són persones passives, obedients i dependents.
Simbolitzen la tendresa, la sensualitat, l’amor i la
preocupació pels altres.
Les imatges són de la llar i tenen a veure amb la
cura de la família.
Solen ser dependents, sempre hi ha algú al seu
darrere: són un mitjà.
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Bellesa física. Individualment o en petit grup, busqueu i col·leccioneu un conjunt d’anuncis de diferents mitjans que tinguin a veure
amb la bellesa física. Quan els tingueu tots a la vista, pregunteu-vos:
A qui s’adrecen: als homes o a les dones?
Quin tipus de cos representa que has de tenir si ets noi? I si ets noia?
Per quins mitjans suggereixen d’aconseguir-ho?
Quin és l’esquer o l’ham per aconseguir-ho? (Fixeu-vos en el missatge escrit, les fotografies, la música, els gestos suggeridors, etc.)
Quins són els models masculins i femenins que se’n deriven?
Què us ha aportat fer aquesta activitat?

■

68

Reflexioneu, en petit grup, sobre la influència que creieu que té en
la societat, especialment en els nens i joves com vosaltres, la imatge
de l’home i de la dona que transmeten els anuncis publicitaris.
Creieu que us influeixen? En què i com?
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El nostre propòsit és ara reflexionar sobre un altre aspecte essencial de les
relacions humanes: les emocions, en concret les referides a allò que en
diem amor. I què té a veure l’amor amb la violència? En principi, no res, però
una mirada atenta descobreix que l’amor es confon amb la manifestació
d’emocions negatives, com el desig de possessió o la gelosia. Llegim Rojas
Marcos: «En la trama complicada de les relacions de parella hi ha dues situacions que evidencien amb una cruesa sorprenent com l’amor es converteix en odi en la ment dels éssers humans. L’una està configurada per la
gelosia; l’altra, per la ruptura de la relació.»11
L’amor no ho justifica pas tot. I amb aquest propòsit podríem revisar també
aquí aquells llocs comuns que han organitzat culturalment aquest equívoc,
aquest error. Les noves generacions són capaces d’aconseguir que les relacions amoroses es basin en la confiança i el respecte. Com ens diu el poeta
libanès Khalil Gibran (1883-1931), «estimeu-vos l’un a l’altre, però no feu de
l’amor una presó».

[…]
Ompliu-vos mútuament les copes, però no begueu només en una.
Compartiu el vostre pa, però no mengeu de la mateixa fogassa.
Canteu i balleu junts, alegreu-vos, però que cadascú conservi
la solitud per retirar-s’hi de tant en tant.
Fins i tot les cordes d’un llaüt estan separades, malgrat vibrar amb la
mateixa música.
Oferiu el vostre cor, però no perquè se n’ensenyoreixin.
Perquè només la mà de la vida pot contenir els vostres cors.
I continueu junts, però no gaire junts: perquè els pilars sostenen el temple,
però estan separats.
I ni el roure ni el xiprer creixen l’un a l’ombra de l’altre.
El profeta, Khalil Gibran
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CINEMA

El cinema és una font d’exemples perquè aporta molts models de relacions
amoroses.
Generalment, com en els contes de fades, són relacions passionals, satisfactòries, però de vegades el cinema ens mostra també el costat més cru de la
realitat.

La finestra indiscreta
Les seqüències escollides volen il·lustrar el tema Això és amor?
Algunes d’aquestes seqüències pertanyen a pel·lícules classificades per a
majors de divuit anys; deixem al criteri del professor la seva utilització.
■

En un primer moment mirarem cadascuna de les seqüències i les
comentarem d’una en una a partir d’algunes preguntes:

CARNE TRÉMULA, Pedro Almodóvar, 1997
–T’estires com un home per mirar la televisió.
–No sabia que estirar-se al sofà fos cosa d’homes.
–Doncs ho és.
–Estic cansada.
–No m’estranya, amb el tip de ballar que et fas. Si ho vas deixar fa set anys.
Per què tornes a fer classes ara?
–Mira, potser torno a ballar... Necessito estar ocupada.
–Ocupa’t de nosaltres.
–Sancho, per què no ens separem? Eh, per què no ens separem?
–Mentre jo et continuï estimant tu no et separes de mi.
–Un dia et perdré la por, Sancho, i pressento que aquest dia no trigarà a
arribar.
–Bé, vaig a la cuina, que ja deuen estar preparades.
–I no em tornis a pegar mai més.
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–Si em fa més mal a mi que no pas a tu.
–Raó de més.
■

■

■

Creieu, com el personatge masculí, que els homes tenen una manera especial de mirar la TV?
Comenteu la frase del diàleg: «Mentre jo et continuï estimant tu no et
separes de mi.»
Quan ell li ha donat la bufetada, diu: «Si em fa més mal a mi que no
pas a tu.» Com imagineu que es deu sentir ella?

LA MADRE, Miguel Bardem, 1997
–No ets capaç de matar ni una mosca, igualet que el teu pare, un cagat.
Corre, vés a preparar-me l’esmorzar.
–Sí, mare.
■
■

72

Quin és el missatge que dóna la mare al fill?
Podeu imaginar quina ha estat la relació familiar des que el nen era
petit?

SOLAS, Benito Zambrano, 1999
–Un altre test? Què farà amb la planta quan se’n vagi?
–Doncs pensava deixar-te-la, les plantes fan molt bona companyia.
–Jo no vull flors, no tinc temps per cuidar-les.
–Amb una mica d’aigua n’hi ha prou.
–Ja vaig tenir plantes i es van assecar.
–Bé, doncs ja buscaré un lloc on deixar-la quan me’n vagi... El metge diu
que el teu pare està millor i demà el passen a planta... Aquest metge és
molt bona persona, es preocupa molt pel teu pare.
–Per a això li paguen.
–Però és que té molt bon cor.
–Quan es guanya un bon sou és molt fàcil tenir bon cor.
–Hi ha molta gent rica que no té bon cor.
–I molta gent pobra que tampoc no en té. Ningú no té bon cor, i en aquesta ciutat, menys encara. Aquí cadascú escombra cap a casa seva, i a qui no
ho fa que li donin pel cul.
–Hi ha molta gent dolenta i bona a tot arreu.
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–Molt bé, mare, un altre dia m’ho explica.
–Sóc la teva mare, respecta’m, sisplau.
–És que diu unes coses que em treuen de polleguera.
–Ets igual que el teu pare, tots els problemes els pagues amb mi.
–Haver-lo deixat.
–Vols que me’n vagi?
–Jo no he dit això.
–Jo t’ho pregunto.
–Ja li he dit que s’hi pot quedar el temps que vulgui... Ara me n’he d’anar.
–No et mullis les mans i embena-te-les, que, si no, no se’t posaran mai bé.
■
■
■

Descriviu la relació que es destil·la entre mare i filla.
Per què la mare li demana: «Sóc la teva mare, respecta’m»?
Inferiu la relació que hi deu haver entre pare i mare a partir de la
frase: «Ets igual que el teu pare, tots els problemes els pagues amb mi.»?

EL BOLA, Achero Mañas, 2000
–Es pot saber on t’has ficat?
–Com que on m’he ficat?
–Sí, no et facis l’estúpid amb mi, Pablo, que jo no sóc cap dels teus amiguets, m’has entès perfectament. On has estat?
–A l’escola, on vols que hagi estat?
–On?
–A l’escola, ja t’ho he dit.
–Això és mentida.
–No és mentida, he estat a l’escola.
–I per què quan jo he anat a buscar-te no hi eres? T’estic fent una pregunta.
–No he anat a l’última classe.
–No has anat a l’última classe? I on has estat llavors?... Contesta, o és que ets
sord?... T’he dit que contestis.
–Carlos, no li peguis més, sisplau.
–Tu calla la boca i no t’hi fiquis.
–T’estic esperant... No m’has sentit?
–He estat a les vies.
–Ah, sí? Es pot saber què cony hi feies?
–Res.
–Res? M’estàs mentint una altra vegada? Vols que et digui jo on eres? T’ho
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he de dir jo o m’ho diràs tu? On vas? T’he dit jo que te’n vagis? Seu aquí,
cony. La pròxima vegada que et vegi amb aquesta gentussa t’arrenco el
cap, em sents? T’arrenco el cap.
–Prou, deixa’l.
–Seu aquí... M’estàs escoltant?... Contesta... Contesta... Contesta, fill de puta.
–Sí.
■
■

■

Quin ambient es respira a l’escena que se’ns proposa?
Hi ha una clara violència contra el fill, però n’hi ha també contra la
mare?
Quina és la frase del pare que trobeu més ofensiva de tot el fragment?

SÓLO MÍA, Javier Balaguer, 2001
–No hi és el meu pijama. A veure, senyora oficinista, on l’has posat?
–No em cridis.
–Tant treballar a fora i després la casa feta un desastre.
–No és culpa meva.
–No, és meva... Mira, potser és una bona solució que quan arribi a casa em
posi a netejar i rentar... De segur que així funcionem millor... Això sí, amb la
fortuna que guanyes sí que la faríem bona.
■
■
■

74

Busqueu en aquest diàleg algunes frases que considereu ofensives.
Quina és l’opinió que Ángela li mereix a Joaquín?
Creieu que podria ser una bona idea que, en arribar a casa, Joaquín
es posés a netejar i rentar?

TE DOY MIS OJOS, Icíar Bollaín, 2003
–Per què no m’has avisat?
–No sabia que venies a dinar.
–Com collons vols saber-ho si no portes el mòbil? Com collons vols saberho? Per a què te’l vaig regalar? Perquè el portis apagat?
–Però si ja t’he explicat que...
–Que no m’apaguis el mòbil, Pilar, cony, que no me l’apaguis, que si me l’apagues no sé què passa i, em cago en la puta, arribo a casa i aquí no hi ha
ni Déu.
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–Perdona, Antonio, no sabia que venies a dinar.
–Ja, no saps res, Pilar, cony, no saps fer dues coses alhora, no saps ser a la
feina i contestar el telèfon, cony, tens el cap ple de ximpleries, sembla que
tinguis el cap ple de ximpleries, collons, mira’m quan et parlo.
■
■
■
■

■

■

Quin és el problema que es planteja en aquesta escena?
Quin significat té la frase «No m'apaguis el mòbil»?
Podeu imaginar com acaba l’escena?
Creieu que a la tarda o l’endemà hi haurà una altra circumstància
que desencadenarà la ira del protagonista?
Com pot continuar una relació així? Quina sortida hi veieu?

Un cop vistes totes les seqüències, ens les tornarem a mirar totes
procurant fer propostes per veure com es podrien resoldre pacíficament les situacions que s’hi plantegen.
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FITXES I RESUMS DE LES PEL·LÍCULES
A QUÈ PERTANYEN AQUESTES SEQÜÈNCIES

CARNE TRÉMULA
Pedro Almodóvar
Espanya, 1997
Una nit, tres homes i tres armes coincideixen a la casa del cònsol italià a Madrid. Elena, la seva filla, està esperant l’arribada d’un camell que li portarà
droga. Els tres homes són Víctor, un adolescent immadur i marginal, i una
parella de policies, David i Sancho. Una violenta discussió esclata entre els
tres homes. Una de les pistoles es dispara i fereix David a la columna vertebral. Víctor és detingut i condemnat a una pena de set anys de presó.
No recomanada a menors de 18 anys

LA MADRE
Miguel Bardem
Espanya, 1995
Un jove acomplexat imagina diverses maneres de matar la seva mare, dèspota i amargada, però es torna boig en intentar-ho. Una pel·lícula de relacions familiars complexes i tiràniques.
No recomanada a menors de 14 anys

SOLAS
Benito Zambrano
Espanya, 1999
Una noia, que viu sola i s’ha quedat embarassada d’un home que l’ha abandonat, conviu amb la seva mare en un barri conflictiu d’una gran ciutat. El
pare és a l’hospital i la mare viu temporalment a casa d’aquesta filla. Tenen
de veí un home gran que viu sol amb el seu gos. La mare, malgrat ser tractada amb gran duresa pel seu marit malalt, s’esforçarà per aconseguir que
les seves vides canviïn progressivament.
No recomanada a menors de 7 anys
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EL BOLA
Achero Mañas
Espanya, 2000
El Bola és un noi que viu en una atmosfera violenta i sòrdida. La seva situació familiar, que oculta avergonyit, l’incapacita per relacionar-se i comunicar-se amb altres nois. L’arribada d’un nou company al col·legi, amb qui
descobreix l’amistat, i la possibilitat que això li ofereix de conèixer una realitat familiar diferent, li donaran forces per acceptar la seva i ser capaç, finalment, d’enfrontar-s’hi.
No recomanada a menors de 13 anys

SÓLO MÍA
Javier Balaguer
Espanya, 2001
Es van enamorar. Al començament, Ángela trobava diferents maneres d’estimar Joaquín i, quan es va quedar embarassada, tots dos se’n van sentir feliços. Fins que va arribar el primer retret, el primer crit i la primera bufetada.
Un dia, Joaquín la va colpejar brutalment per primera vegada.
No recomanada a menors de 13 anys

TE DOY MIS OJOS
Icíar Bollaín
Espanya, 2003
Després d’haver fugit de casa per les contínues agressions que hi suportava, Pilar decideix donar-li una segona oportunitat al seu marit i torna amb
ell per intentar refer la seva relació de parella. Tot sembla anar millorant
fins que Pilar s’adona que Antonio no té cap intenció de canviar i que és
incapaç de conviure sense recórrer a la violència.
No recomanada a menors de 13 anys
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ALTRES PEL·LÍCULES D'INTERÈS
(PER ORDRE CRONOLÒGIC)

DURMIENDO CON SU ENEMIGO
Joseph Ruben
EUA, 1991
Un marit violent provoca dia a dia la por de la seva dona, fins al punt que,
durant una tempestat, la jove fa veure que s’ha ofegat i desapareix. Tot i que
ha adoptat una nova personalitat i ha canviat d’aspecte físic, el seu malson
conjugal ressuscita quan comprova que el seu exmarit l’està buscant.
No recomanada a menors de 13 anys

NO SIN MI HIJA
Brian Gilbert
EUA, 1991
Betty Mahmoody, una ciutadana americana casada amb un metge iranià,
va a passar unes agradables vacances a casa de la família del seu marit a
l’Iran. Un cop és allà, la retenen amb la seva filla i l’obliguen a quedar-s’hi
a viure per sempre. La cultura i la llei d’aquest país fan costat a la decisió del
seu marit, mentre que Betty viu la seva situació com un rapte. Aquesta
pel·lícula ens parla d’una situació en què els costums de l’home prevalen
sobre els de la dona.
No recomanada a menors de 13 anys

ORIENTE ES ORIENTE
Damien O’Donnell
Gran Bretanya, 1999
George Khan es un pakistanès que domina la seva família amb mà de ferro.
Creu que està educant els seus fills de la manera correcta perquè en el futur
siguin respectats per la comunitat pakistanesa, però no té en compte que
viuen a Anglaterra. Tanmateix, els fills es resisteixen a acceptar la tradició
dels matrimonis concertats i lluiten per ser ciutadans moderns.
No recomanada a menors de 13 anys
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PAN Y ROSAS
Ken Loach
Gran Bretanya, Alemanya i Espanya, 2000
L’aventura de Maya, una noia mexicana que decideix reunir-se amb la seva
germana Rosa a la ciutat de Los Angeles, posa al descobert les relacions de
domini i explotació que suporten actualment les treballadores immigrades
als Estats Units.
Tots els públics

KANDAHAR
Mohsen Makhmalbaf
Iran i França, 2001
Nafas, una dona afganesa que viu al Canadà, torna al seu país per salvar la
seva germana, que amenaça de suïcidar-se. Al llarg de l’accidentat viatge,
descobrirem com aquest país viu sota el domini dels talibans i, en especial,
com aquest règim afecta la vida de les dones.
No recomanada a menors de 13 anys

ANTIGUA VIDA MÍA
Héctor Olivera
Argentina i Espanya, 2001
Violeta acaba de disparar-li mortalment a Eduard, el seu marit. Josefa, la
seva millor amiga, està angoixada perquè és conscient que Violeta és víctima d’un matrimoni que estava en crisi per culpa del marit. Els records mostren Violeta en el temps del seu matrimoni i les reaccions, a vegades violentes, d’Eduardo, atrapat en el seu passat. Violeta dóna testimoni de la reacció
d’Eduardo quan s’assabenta que ella està embarassada, poc abans de la tragèdia. Ara Violeta s’enfronta a un judici i a la presó. I a l’emocionant defensa
d’Andrés, advocat i marit de Josefa.
No recomanada a menors de 13 anys
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LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS
Patricia Cardoso
Estats Units, 2002
El film descriu les dificultats que té Ana, una jove filla d’immigrants mexicans als Estats Units, per configurar la seva existència, a cavall entre la rigidesa de les tradicions d’origen i les possibilitats que se li obren per satisfer
els seus desitjos d’emancipació.
Per a tots els públics

Osama
Siddiq Barmak
Afganistan, Japó i Irlanda, 2003
La pel·lícula descriu les conseqüències de la instauració del règim talibà a
l’Afganistan, que per a les dones va comportar la prohibició de treballar fora
de casa i fins i tot de desplaçar-se sense un «acompanyant legal», és a dir, un
home o un nen. A partir de l’experiència de la protagonista, a qui la seva família l’obliga a fer-se passar per un nen per tal de poder sobreviure, la pel·lícula ens mostra la lluita quotidiana de la població afganesa sotmesa a les rígides normes imposades per l’autoritat religiosa.
No recomanada a menors de 14 anys

LA VIDA SECRETA DE LAS PALABRAS
Isabel Coixet
Espanya, 2005
En una plataforma petrolífera on només treballen homes hi ha hagut un accident. Una dona solitària i misteriosa va a cuidar un dels accidentats, que
s’ha quedat cec temporalment. Entre ells va creixent una estranya intimitat,
un vincle ple de secrets, veritats, mentides, humor i dolor, del qual no sortirà indemne cap dels dos i que canviarà les seves vides per sempre.
Pendent de classificació
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UNA VIDA POR DELANTE
Lasse Hallström
EUA, 2005
El film se centra en la confluència de les vides de dos grups de persones:
Einer Gilkyson i el seu ajudant i millor amic, Mitch Bradley, que fa quaranta
anys que viuen i treballen junts al ranxo d’Einer al nord-oest de Wyoming, i
Jean Gilkyson, la nora d’Einer, i la seva filla d’onze anys, Griff, que fugen dels
maltractaments de Gary, el nòvio actual de Jean.
No recomanada a menors de 13 anys
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Qüestionari per a les diferents pel·lícules
■
■
■
■
■

■

■

■

■

82

Com descriuríeu la dona protagonista del film?
Com descriuríeu l’home (homes) protagonista del film?
Com es comporta el marit o company amb la dona?
Com és la relació entre tots dos?
Descriviu breument algunes escenes significatives de la pel·lícula a
manera d’exemple.
Assenyaleu algun moment del diàleg que sigui veritablement impactant i que indiqui una relació de domini.
Quina és l’escena de la pel·lícula que més us ha impressionat? Per
què?
Considereu que el film reflecteix alguna realitat? Justifiqueu la vostra resposta.
Quin impacte creieu que pot tenir en el públic una pel·lícula com
aquesta?
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CANÇONS

La música, les cançons, ens parlen de relacions d’amor o desamor, i ens
mostren diferents formes de relació: reeixides, fracassades, esperançades,
turbulentes. Aprenguem a comprendre quins són els missatges de cançons
que ens parlen del paper de la dona i d’algunes situacions de violència.
Vet aquí algunes cançons per treballar a l’aula com és possible expressar-se contra la violència i la discriminació:

PASIÓN VEGA
María se bebe las calles
María pensó que el amor
era un mandamiento de dos
y esperando el primer beso
se hace vieja ante el espejo
y limpia su llanto
maquilla sus heridas
y se le va la vida.
Recuerda la primera vez
que él le juró que fue sin querer
y en los hijos que vivieron
prisioneros de su miedo.
María soñaba con ser la princesa
de los cabellos de oro y la boca de fresa.
[...]
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PETER GABRIEL
Shaking the tree
Souma yergon, sou nou yergon, we are shakin’ the tree
Souma yergon, sou nou yergon, we are shakin’ the tree
Waiting your time, dreaming of a better life
Waiting your time, you’re more than just a wife
You don’t want to do what your mother has done
She has done
This is your life, this new life has begun
It’s your day – a woman’s day
It’s your day – a woman’s day
[...]
Changing your ways, changing those surrounding you
Changing your ways, more than any man can do
Open your heart, show him the anger and pain, so you heal
Maybe he’s looking for his womanly side, let him feel

ISMAEL SERRANO
Caperucita Roja
[...] una gris mañana Caperucita se casó
vestida de blanco, bella como una flor,
su marido, muy elegante, otro lobo feroz
y su padre orgulloso lloraba de emoción.
Ahora cada noche el lobo la devora,
clava sus dientes y llora.
Caperucita, mientras, espera a que un aullido
le diga que el dormido animal despertó,
después descansa tranquilo el malvado lobo feroz.
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BEBE
Malo
Tu carita de niño guapo
se la ha ido comiendo el tiempo
por tus venas
y tu inseguridad machista
se refleja cada día en mis lagrimitas.
[...]
THE BIRRAS
Malos tratos
Gritos y golpes rompen el silencio,
sobresalto en la cama me interrumpe el sueño.
Llantos de un niño, se me mete en las entrañas,
escuchando impotente al otro lado de la pared.
Maltratan a su madre, su marido está hoy en casa,
pidiendo por favor, que deje de pegarla.
Descargando el alcohol en su cuerpo y en su cara,
humillación e insultos, mientras suelta la patada.
Malos tratos a mujeres,
el machismo terminó.
Nunca debió existir,
sólo en la mente de un cabrón.
malos tratos a mujeres,
el machismo terminó.
Al día siguiente disculpas y perdones,
ella tiene la cara llena de moratones.
Que hijo puta consentido, conmigo tenías que dar,
para agarrarte las pelotas y colgarte de un tendal.
Tanto odio acumulado, llegar al punto de matar,
jurar lo bueno y lo malo, cuchillo en mano y sin dudar,
deciros a todas que lo debéis de denunciar,
por mucho que os pueda doler, nunca os dejéis maltratar.
[...]
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LLISTA D’ALTRES
CANÇONS POSSIBLES

Saratoga: El clan de la lucha, «No»
Nick Cave & Kilie Minogue: «Where the wild roses grow»
Els Pets: «Una fiblada a la pell»
La Fuga: «A golpes»
Víctor Manuel: «El club de las mujeres muertas»
Merche: «Abre tu mente»
Tatiana Bustos: «Alicia va en coche»
Reincidentes: «Ay Dolores»
Ktulu: Confrontación, «El latido del miedo»
Def con Dos: «A. M. V.», «Ellas denunciaron»
Aspid: «Flores deshojadas»
Revolver: «Lo que Ana ve»
Ana Belén: «Un extraño en mi bañera»
Andy y Lucas: «Y en tu ventana»
Algunes d’aquestes lletres han estat extretes de la pàgina web:
www.malostratos.com/contenido/biblioteca/musica/thebirras.htm

■
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Pareu-hi atenció: si coneixeu cançons que motivin, ajudin i sensibilitzin per actuar contra els maltractaments o les diferents formes de
violència, feu que circulin per la xarxa, difoneu-les per e-mail o proposeu-les com a enllaç en alguna web.
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LLIBRES

Suggerim la lectura col·lectiva i comentada dels articles continguts en el
llibre Violència: tolerància zero:
– «Com reconèixer i com eradicar la violència contra les dones», d’Inés Alberdi
– «Llavors i antídots de la violència en la intimitat», de Luis Rojas Marcos

■

Busqueu bibliografia sobre els drets de les dones i els maltractaments a la vostra llibreria habitual o Internet. Hi trobareu moltes
oportunitats per llegir novel·les o assaigs sobre aquest tema.

Per concretar, us proposem:
Tracta’m bé, d’Esmeralda Berbel, Edicions 62, 2004
El títol complet és Tracta’m bé: el maltractament físic i psicològic a examen.
Parlen elles: 18 testimonis d’una superació

■

El llibre recull el testimoni de divuit dones que han sofert maltractaments físics o psicològics dintre d’una relació sentimental, però que ja l’han superat
o estan en camí de fer-ho. Es tracta de dones de diferents edats, classes socials i condicionants, que ofereixen un panorama decididament plural. És
una obra de denúncia, però també i sobretot de reflexió i esperança.
■

Las hijas de Egalia, de Gerd Brandenberg, Ed. Horas y Horas, col·lecció
«Todas eran Valientes».

L’autora sueca hi explica una història fent servir sempre el femení com a genèric. Al començament, això crea un cert desconcert, però a poc a poc ens
adonem de com estem de viciats pel que fa a l’ús del llenguatge en masculí.
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ÉS POSSIBLE. ACTUA!
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Quan parlem de tolerància zero davant la violència, ens referim al rebuig social i jurídic de qualsevol forma de violència. Quan parlem de tolerància zero
davant la violència contra les dones, ens referim a la sanció social i al control
judicial de qualsevol forma de maltractament contra les dones, particularment en l’esfera privada, on la violència domèstica ha deixat de quedar impune. Per aconseguir aquests objectius disposem de dos instruments imprescindibles: l’educació en valors democràtics i la resolució pacífica dels
conflictes. Inés Alberdi ho expressa amb claredat: l’educació en els principis
d’igualtat entre homes i dones i la socialització de tothom en la resolució
pacífica dels conflictes són les fórmules bàsiques per prevenir la violència.
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CREEU LA VOSTRA CAMPANYA A L’AULA
O AL CENTRE ESCOLAR

Proposem que, des de l’aula o el centre educatiu, l’alumnat dissenyi una
campanya de comunicació contra la violència en general, i la de gènere en
particular, en suports diversos:
■

■
■

■

■

■

■

■

■

Cartells publicitaris per a una campanya de sensibilització per a grans
tanques.
Anuncis per publicar a la premsa escrita: diaris, revistes, etc.
Confecció d’una revista monogràfica sobre el tema del gènere on hi hagi
articles, testimonis, entrevistes, propostes i fins i tot passatemps: mots
encreuats, acudits, jeroglífics, etc.
Guions per a un espot institucional, per a un videoclip de denúncia o de
promoció.
Poemes o textos per musicar, sigui posant-hi la música d’una cançó
coneguda o una peça de nova creació.
Relats breus que expliquin una experiència personal o de ficció que tinguin per tema la violència i, especialment, les formes de resolució.
Murals a partir de dibuixos originals o de collages que denunciïn i proposin solucions per als conflictes tant domèstics com específicament de
gènere.
Monòlegs o diàlegs teatrals o cinematogràfics en què es desveli la problemàtica de la violència. Si disposem de possibilitats, es poden enregistrar o filmar.
Historietes o còmics en què, a partir d’una proposta gràfica, s’exemplifiquin relacions òptimes i fecundes entre persones.

Per fer aquesta mena de treballs pensem en formes cooperatives, en què
els nois i noies comparin idees, s’organitzin a l’hora de la realització i col·laborin conjuntament tant en el procés com en el resultat final.
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Totes aquestes propostes es poden desenvolupar en el marc de l’aula, el
centre, petits grups o tallers. Poden partir de la tutoria o d’alguna assignatura, o poden ser realitzacions puntuals alguns dies assenyalats, com ara el
20 de novembre, Dia dels Drets de la Infància, o el 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones.
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COMPARTIU
LES VOSTRES EXPERIÈNCIES
Propostes educatives a la xarxa. Portal educatiu Educalia (www.educalia.org) de l’Obra Social “la Caixa”

Cadena solidària
Tots tenim drets i deures amb les persones que ens envolten. Afegiu-vos a
la cadena solidària a favor del compliment dels drets humans.
Doneu la mà als drets humans!

Joves contra la violència
Participeu en l’elaboració conjunta de manifestos a favor de: el respecte a la
vida, la pau i la tolerància, la igualtat de gènere, la convivència a l’aula i la diversitat de les cultures i de les llengües. Penseu, redacteu i envieu un article
que cregueu que s’hauria d’incloure en un d’aquests manifestos.
Per aprendre com s’elabora un article, podeu fixar-vos en la manera com estan redactats els de la Declaració Universal dels Drets Humans. També podeu votar els articles que més us agradin, aquells amb els quals estigueu
més d’acord.

Els pantalons de l’àvia
Investigeu entre els vostres familiars, feu-los preguntes sobre el passat i redacteu un escrit explicant tots els avenços, per petits que siguin, que descobriu que s’han aconseguit d’un temps ençà a favor de la igualtat entre
homes i dones. Podeu fer una llista de tot el que trobeu o redactar un text
més elaborat, en forma de crònica, història o anècdota protagonitzada per
algun dels vostres familiars.
Aquests són alguns exemples de preguntes que podríeu fer als vostres familiars sobre la seva participació en els avenços en matèria de costums, autonomia personal, nivell d’estudis, vestuari...
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Què podeu preguntar?
Qui va donar suport a les vostres ties per cursar estudis superiors?
Qui es va posar el primer biquini?
Com va ser el primer viatge a l’estranger?
Qui es va independitzar econòmicament?
Quina va ser la primera dona de la vostra família que es va treure el carnet
de conduir?

Eslògans per la tolerància
Penseu i redacteu un eslògan a favor de la tolerància i del respecte entre les
persones. Amb l’eina que us facilitem podreu donar-li una forma creativa.

És possible. Actua!
Ideeu i dissenyeu una campanya de sensibilització contra qualsevol tipus
de violència. La podeu elaborar en diferents formats: un cartell, un article
periodístic, una revista, un guió o un story d’un espot institucional, el text
d’una cançó, un guió de teatre, un còmic... Podeu participar-hi com a centre, en grup o individualment.
Esperem les vostres propostes i reportatges sobre les vostres campanyes al
web www.educalia.org de l’Obra Social “la Caixa”.

94

VIOLENCIA SECUNDARIA cat-01

30/1/06

11:55

Página 95

CONNECTEU-VOS-HI I PARTICIPEU-HI!
webs d’interès:
Nacions Unides
Declaració dels Drets Humans
http//www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.pdf
Amnistia Internacional
Está en nuestras manos: no más violencia de género
http// www.amnistiainternacional.org/publica/ISBN_8486874920.html
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Servei d’informació:
Obra Social ”la Caixa”
902 22 30 40
De dilluns a diumenge de 9 a 20 h
www.laCaixa.es/ObraSocial

Aquest programa s’inscriu en el conjunt d’iniciatives
que l’Obra Social de ”la Caixa” du a terme en el marc
del Programa de Prevenció sobre la Violència, que
té per objectiu informar, sensibilitzar i conscienciar
la població.
Amb aquesta actuació, l’Obra Social de ”la Caixa”
es vol sumar als esforços realitzats en aquest àmbit
per les diferents institucions.

