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Les dones «pugen», els homes «baixen»: aquesta seria, en expressió

apareix en molts deis treballs editats darrerament sobre la qües-

ben gráfica i simple, l'orientació mes remarcable deis temps aauals,

tió, és el cant de cigne de la identitat masculina i la seva crisi ter-

segons la majoria deis experts que els últims anys s'han dedicat a

minal, una mena de SOS lleni;at entre la luddesa, el patetisme i a

analitzar i debatre les tendéncies del canvi de mil-lenni. El fórum

voltes també el sentit de l'humor, per impedir l'hecatombe d'un

internacional de Lima, per exemple, celebrat a final de 1999 amb la

grup huma en hores baixes, gairebé en vies d'extindó.

participado de seixanta intel-lectuals i treballadors socials d'arreu del

En el seu Ilibre El nuevo sexo débil (Temas de Hoy, Madrid,

món, va certificar en el seu document final qug el masdisme de la

1997), el sodóleg Enrique Gil Calvo recull aquests plors 1 gemecs del

vella escola es troba ferit de mort, que l'ascens de les dones en l'esca-

baró postmodern, víctima innocent i desconcertada de l'hegemonia

lafó professional i politic está essent i será imparable, que el futur

agressiva de la dona que segons es diu s'está imposant, en el camp

s'escriurá a partir de regles noves basades en el repartiment pragmá-

de batalla de l'encara anomenat cccident desenvolupat del planeta.

tic, pluralista i equillbrat deis rols tradidonals i que per tal d'arribar a

Gil Calvo es basa en diversos artides i editorials pubiicats en el set-

aquesta convivénda equitativa entre generes cal superar la lógica

manari británic The Economist. a través deis quals es relata la derrota

masculina dássica, basada mes en la competició i en la for(;a que en

del guerrer desprevingut davant l'empenta de la nova amazona, amb

la cooperado, una lógica jerárquica, de poder, que sovint contamina

un to tan trist i llastimós que realment es fa difídl resistir la temptació

també les dones que accedeixen a llocs de responsabilitat.

de correr a abracar el masde-nen i consolar-lo amb la retirada de la
tropa femenina ais quarters doméstics, d'on no hauria de sortir, si

Una Revolució amb majúscules
Certament, l'horítzó que es dibuixa és complex i transformador mes enllá del que pugui
semblar en aparenga: és el vell ordre patriarcal
que ha presidit duraní segles les relacions
rociáis, económiques, polítiques i sentimentals
de la liumanitat el que pateix durs atacs a la
seva línia de flotació. D'aquest setge iniciat fa
décades per pioneres de la causa feminista, amb
importants conquestes puntuáis (la majarla
d'edat jurídica, el drel al vot, a Teducadó i'al
treball) i amb els naturals fluxos i refluxos de tot
moviment viu, aigú n'ha dit la Revoludó amb
fTiajúscules, Túnica triomfant de totes les que
s'han intentat en el segle, perqué el camí que es
fa, malgrat els entrebancs, no admet marxa
enrere. Aixb no significa que tots els col-lecíius
implicáis tinguin una mateixa percepció i actitud
sobre els canvis i mostrin idéntica disponibilitat
3 acceptar-los. De fet, si hl ha una constant que

tanta malura provoca fora de casa. Perqué - i aixó és el que es
Ara entenc p*r qué es queixenl
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cedir carrees d'alta i mitjana responsabilitat. Tot plegat té conseqüéncíes en l'estructura familiar, cada vegada mes monopolitzada
per les dones, que ja no necessiten de la presénda d'un pater familias per garantir la supervivénda propia i de la filiada (si és que n'hi
ha). I com a reacció a aquest estat de coses que el mantenen perplex, veni^ut i desarma!, l'home ha renundat a ocupar un lloc en el
món i está caient literalment en el pou del nihiiisme, la violencia i
l'autodestrucció. Segons els texts a qué fa referencia Gil Calvo, les
úniques «activitats» masculines en alga son actualment la depressió, la delinqüéncia, el crim, el suíddi, la sida, les vioíadons, els
accidenís i les toxicomanies, «ocupacions» que, en conjunt o per
separat, menen a una perspectiva realment abellidora. On han anat
a parar, es pregunta el socióleg, aquelles virtuts que s'han associat
tópicament a la naturalesa masculina? La voluntat, l'afany de superado, l'esperit de sacrifici i la capacita! de resistencia, la resposta
deddida ais reptes, la imaginado i la inventiva creadora, l'habilitat
en la presa de decisions... han estat capturats per les dones amb
nocturnitat I traídoria? Només faltaven les ultimes teories sobre el
suposal major grau d'intel-ligénda femenina i el fet que, en aquest
estat de coses, els espermatozous es vagin retirant de l'escena
reproductiva (en un 4 1 % els úkims quinze anys), per acabar d'etzibar un cop definitiu a la qualítat, l'honor i l'orgull del másele.

«L'horitzó que es dibuixa és complex i transformador».

Encara la lluita
Potser les dones ens podríem sentir entendrldes i en bona

dedueix deis eschts-, a causa de la «nostra» déria de conquerir

mesura culpables de provocar patiments immensos a aquells que

espais públics i trastocar els papers tradicionals -la mítica de l'heroi

durant segles han sortit a cagar l'ós i ens han protegit deis perills

que salva les princeses deis contes o la versió mes quotidiana del

del món atavie, i ais quals ara, en una nova etapa mes «civilitzada»

«dona et dono» que certifica el sagrament i l'ordre corréete de l'uni-

i autónoma, girem l'esquena en una actitud de desagraíment imper-

vers-, resulta que en el moment aaual l'home está patint un estat

donable. Ens podriem considerar flns i tot malaltes d'androfóbia, si

deplorable de decadencia ¡ íins d'impoténcia que prácticament

no fos perqué les realitats que encara romanen sota aquest desple-

Taboca a la desaparició com a especie. O potser seria mes encertat

gament de pornografía sentimental senzillament no ho aconsellen.

dir «com a especie dominant»?

Quin panorama s'amaga darrere l'estratégia victimista ¡ infantil - i

La crísi del másele

sada despertar el seu instint maternal? Repassem-ho seguint el

potser eficag- de cridar ralenció i \a compassió de la dona i de pasmateix ordre deis greuges apuntats a dait:
El mes curios de toí és que els temors mascuüns, per mes que

Quant a la formació, és cert que les estadfstiques fa anys que

semblin exageráis i un punt falsaris, no son exactament fruit de la

posen de relieu la major qualificació universitaria i professional de les

paranoia, sino de l'evidéncia contrastada en cinc terrenys ben defi-

alumnes en molts terrenys, pero aquest fet no es correspon amb les

nits en els articles en qüestió. En primer lloc, el de l'aprenentatge:

condicions de la seva posterior Incorporado al món laboral. El perfil

les noies predominen en quasi totes les árees I treuen millors notes

tipie de la persona sense feina a l'Estat espanyol és encara el d'una

que els nois, que son els que puntúen mes alt quant a fracás esco-

dona, menor de trenta-cinc anys i amb un grau escás de preparado

lar, A continuado, en la incorporado al món del treball, on a causa

(només una tercera part treballa fora de casa). Fins i tot en la «Cata-

deis canvis produits sobretot per la reconversió industrial, les ocupa-

lunya que també va bé», on a final de 1999 la taxa d'atur baixava del

cions tradidonals masculines minven en comparado amb els nous

17% al 10,45% de la poblado aaiva, el col-leetiu femeni es manté

llocs que va ocupant la má d'obra femenina. En tercer lloc es remar-

en un nivell de desocupado sensiblement mes elevat, el 15,15%, que

ca l'ámbil politic, en el qual la forqa del vot femeni obliga els partits

arriba al 36% en el segment d'edat de 16 a 25 anys. A mes, continua

a incorporar dones en llocs destacats de les llistes electorals i flns a

vigent la discriminado retnbutiva i, en termes generáis (a l'Estat
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espanyol i a Europa}, les dones cobren només el 7 1 % del salari que
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s'oblida en canvi ressaltar un fet obvi a la llum de les dades apunta-

reben els homes per un mateix treball. Segons diversos esludis la

des a dait: que son predsament els homes els que s'autoatorguen

diferencia creix d'acord amb Taugment de la categoría professional,

amb total impunitat la quota mes profitosa.

de manera que les dones mes qualificades son comparativament les

I ells diuen també que a casa no els teñen per res, que ja no

mes mal remunerades. Aquesta práctica en teoría prohibida per la

son els únics membres de la familia que porten el menjar al cau,

normativa vigent, tant constitucional com laboral, és difícil de perse-

que la dona i els filis els han perdut el respecte perqué aquell senti-

guir, perqué s'oculta sota formes índirectes. Ja no es tracta d'aquella

ment de reverenda, d'autoritat física i moral, amanit -per qué no?-

discriminado flagrant per la qual uns i altres percebien diferents sous

de bones dosis de temor que despertaven dins del rednte doméstic,

encara que ocupessin els mateixos llocs, sino d'una mena de segrega-

s'ha esvaít com una bombolla de sabó. Que en lloc d'esperar-los

do tácita que destina les dones a les ocupacions menys valorades i

una esposa amatent i disposada a servir-los, després de la dura jor-

els homes a les categories altes, amb independencia en molts casos

nada, mentre fan la cervesa davant del Barqa-Madrid (els tópics de

de la preparado real de cadascú i sense que aixo signifiqui que sovint

vegades son prou precisos), encara han de suportar l'exígéncía de

elles no acabin exerdnt una responsabilitat tan gran o superior a les

parar taula o d'estendre la roba. I, és dar, una falta de considerado

deis seus companys amb mes poder de dedsió.

tan gran els manta insegurs i perduts, sense trobar-se ells mateixos

El món de la política també ha coneguí en els últims anys un

ni el seu lloc sota el sol, entristits i Jrritats, amb Tautoestima per

important grau d'incorporació de dones, si bé la paritat, com a objec-

térra i cada vegada mes absents i abdicants d'un territori que ja no

tiu a aconseguir, queda encara lluny. El 52% deis cens electoral és

poden marcar com a masdes. Fins a temps molt recents, ells eren

femení, pero les parlamentarles constitueixen només el 25% del con-

amos i senyors del que contenia una llar, i part del seu mérit o pres-

junt deis representants populars a les Corts Generáis (el percentatge

tigí social es basava en els béns que aconseguien aplegar-hi, dona ¡

augmenta fins al 27,86% si es computen les cambres autonómiques).

filis indosos, i ara, totalment qüestionat aquest prindpi de propie-

I a Catalunya la presencia femenina al Padament continua essent una

tat, i fins trasbalsat el mateix concepte de paternitat, comencen a

de les mes reduídes de l'Estat (el 23,7%), només superada a la baixa

llegir ais diaris estadistiques sobre el nombre de dones que acudei-

per les comunitats de Murcia, Euskadi i Galida. Els partits mantenen

xen a centres de salut a proporcionar-se una maternitat en solitari,

una viva discussió sobre la conveniencia d'establir o no un sistema de

disposades a fer-se carree d'un fill pero no d'un marit.

quotes de representació femenina, i en el debat, que de vegades

I si aquest fet minoritari pero en vies de creixement (2.000 usuá-

s'enfoca irónicament com la promoció de dones-florera sense cap

ries des de 1995 a 1999, a l'Estat espanyol) no está tenint per ara

altre mérit que el benefíci de les regles de la discíiminació positiva.

una resposta gaire explídta de la part ofesa, sí que la té, en canvi, un
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unions que es mantenen en peu, s'ha de reconéixer I'evidénda que
l'home no gaudeix de les prerrogatives d'anys enrere, pero encara
es pot considerar bastant ben servit quant a tasques domestiques,
en les quaís participa escassament: hi passa una mitjana de 6 hores
setmanals, al costat de les 44 que hi destina la seva companya,
inserida també en el mercat laboral i heroína involuntaria de la
famosa doble jornada.
Una complicitat compartida
Conclusíó: prou de fer el ploramiques, i en tot cas els melodrames per a la sobretaula. No fos cas que ens entres la sospita que tant
«Ai, pobre de mil» oculta un sentiment de mala consciénda per Íes
desigualtats reals existents per rao de genere o, pitjor encara, per la
intenció de perpetuar-les. Potser tots plegats hauríem d'esforgar-nos
a superar també sentimentalment els vells esquemes, perqué aquests
ja no son temps de «o tot o res», de mantenir el domini absolut o
d'assajar la rebequeria, de tancar-se a lleparferides imaginarles i inhibir-se d'unes responsabilitats que ara están marcades peí signe de la
cooperado en condicions mes justes. Amb mes o menys dificultáis
s'está redactan! un nou contráete sodal que ens implica a tots i totes,
i que haurá d'establir una igualtat d'oportunitats a la prédica, la participado equilibrada d'homes i dones en l'ámbit de la gestió pública a
tots els nivells i la compatibilitat entre la vida familiar i la professional
(Primer Congrés de la Federado de Dones Progressistes. Sevilla,
febrer del 2000). És evident que aquest nou pade es proposa molt
mes que la implantació de mesures políticament correctes; si es dotes
de contingut acabaría canviant el món, entre altres factors perqué
"Potser tots plegats ens liauríem d'esforgar
a superarsentimentalmentelsvells esquemes»

atorgaria també a la práctica carta de dutadania plena a la dona,
després de molts segles d'exdusió i submissió a l'obediénda masculina, gairebé deificada en el petlt univers doméstic,

altre fenomen que cada vegada mes es relaciona amb Tautonomia de

Potser és la primera vegada en la históha que l'home s'enfronta

la dona i ía seva capacitat d'apartar-se d'un maril o company de nau-

a la seva propia humanitat? A la fragilitat, els dubtes i les incerteses

fragi sentimental; l'anomenada violencia doméstica, un problema que

própies deis temps de canvi, i per tant a la necessitat de buscar una

en diversos graus afeaa dones de tot el món {una de cada 25 en el

sensibilitat propia i oberta a noves formes de reladó, de recuperar i

continent europeu) i que a l'Estat espanyo! produeix, els últims anys,

compondré una identitat partida entre el masculí ¡ el femení sense

una mitjana d'una víctima mortal cada setmana.

caure en els estereotips i les caricatures? I aixó val també per a les

Els maltractaments a la llar s'associen básicament a ralcoholis-

dones, que sovint cauen en la temptadó de protegir-se sota armadu-

me, les drogues, l'atur i la pobresa, pero així i tot és molt revelador

res de ferro per defensar els petits espais d'autoritat política o profes-

el resultat d'una enquesta feta pública el febrer del 2000 segons la

sional acabats de conquerir, Potser no s'hauria de padar tant de

qual mes del 46% deis habitanls de la Unió Europea atribueixen les

poder i de cops de colze (unes pugen i els altres baixen) sino de res-

agressions masculines a actítuds provocatives per part de les seves

ponsabilitat compartida, i a la fi, de complicitat. No aquesta complid-

parelles. I la provocado es relaciona en la majoria deis casos amb la

tat masculina que encara es resisteix a obrir el sostre de vidre i es

capacitat de plantejar i tirar endavant el preces de divorci. Per aixó

manté a la defensiva i subjecte a les velles prerrogatives, sino la com-

ho és, de significativa, aquesta valorado, perqué ni que sigui

plicitat deis que es reconeixen com a companys de viatge d'una nova

inconscientment justifica el dret de t'home a actuar sobre alió que

etapa, transportant junts el mateix pesant fardel!. La ingenuítat no

considera seu dins l'ámbit privat per impedir que se li escapi de les

sempre és ingenua: sovint el que fa és revelar-nos l'essencial.

mans. A banda d'aJxó, i sense arribar a aquests extrems de la
violencia doméstica, si s'observa la práctica diaria deis matrimonis o

Carme Vinyoles I'Í periodista.

