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Conferència: «Gihadisme: claus per a
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desenvolupament», per Cristóbal López.
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XII Trobada de Poesia i Música d’Hivern.
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món actual, perills i solucions, per Ferran
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III Cerdanya Modern Music. Memorial Lleó
Borrell.
DISSABTE | 23/12 - 21h30 | MUSEU CERDÀ
Projecció de Curtmetratges: El dia més curt.
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I PENSAR QUE TOT VA
COMENÇAR PER UNA POMA...
Autor: Redacció Colors
parlar per primera vegada de sufragi universal. Fins el
1963 era legal matar una muller o filla si se la sorprenia en
adulteri; no és fins el 1975 que la majoria d'edat de la dona
passa de 25 anys a 21 i s'equipara amb la de l'home… I,
d'aquestes, en podríem dir un enfilall i ens quedaríem
curtes. D'això fa quatre dies.

Eva va ser, segons les tres grans religions monoteistes, la
primera dona de la història. Una dona desobedient,
curiosa, àvida de saber i, ai las, pecadora. A partir d'aquí: el
dolor del part, els sofriments, el treball i la mort, càstig per
a la humanitat. Tot per culpa d'una dona. A l'Edat Mitjana,
moltes dones van ser perseguides per bruixes i moltes
d'elles van ser ajusticiades. Les bruixes de l'Edat Mitjana
distaven molt de les tarotistes d'avui dia. Les bruixes eren,
altre cop, dones curioses i emancipades; sovint solteres;
fonts de coneixement heretat de les seves antecessores.
Les dones altra vegada; quin perill!

A dia d'avui, ens omplim la boca d'igualtat mentre encara
calen quotes; mentre encara la dona s'emporta el gruix de
les tasques domèstiques i assistencials, mentre busca la
igualtat intentant equiparar-se a l'home en termes de
competitivitat i productivitat. Encara molt poques dones
arriben a ser càrrecs dirigents de grans empreses o alts
càrrecs polítics. Encara se sent allò de va, no facis el nena
en termes pejoratius i té un parell de collons quan es parla
de dones que tenen empenta i les idees clares. Ens omplim
la boca d'igualtat mentre, de fons sona un reggaetón
humiliant. I és que sí, la condició humana és paradoxal. I
és que sí, la societat ens ha fet així, hipòcrites. Però a
nosaltres, les dones, no ens és igual. La curiositat i la
desobediència seran sempre nostres.

Tot fa pensar que des de l'albor dels temps el tarannà
femení inquieta. Sistemes tradicionalment patriarcals
veuen trontollar els seus fonaments i, pitjor encara, les
seves cúspides amb l'emancipació i revolució de les dones.
Cal no perdre de vista que, a Europa, les dones no tenen
dret de vot fins a començament del segle XX. A Espanya,
fins a darreries del s.XIX no podem parlar de coeducació;
fins el 1925 la dona -soltera- no té dret de vot i no és fins el
1926 en un referendum pseudoplebiscitari en què es pot
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LA COLLA DE CAPGROSSOS
DE LA FUNDACIÓ ADIS
Autores i fotografies: Imma Escolar i Àngels Piguillem
Quan es va fundar la Colla de Gegants Vells de Puigcerdà,
es va tenir la idea de fer també capgrossos. Al mateix
temps, es va pensar que seria molt interessant implicar a
les activitats de la Colla algunes de les Associacions de la
Vila.
Així va ser com, unint totes dues idees, es va creure oportú
parlar amb la Fundació ADIS per fer-hi tallers de capgrossos i amb els responsables de la USEE de l'Institut de
Secundària Pere Borrell, on també vam fer un taller.
En poc temps es va posar en marxa la maquinària per durho tot a terme i vam parlar amb els responsables de la
Fundació per part dels quals vam trobar una rebuda i una
disposició magnífiques.
La intenció sempre ha estat construir els nostres capgrossos i després participar a les sortides comarcals amb la
Colla gegantera.
Atès que els gegants són propietat de l'Ajuntament, vam
comunicar a l'Alcalde -el senyor Albert Piñeira- la nostra
intenció, i li vam lliurar una programació on es concretava
com es durien a terme els tallers. Vàrem rebre tot el seu
suport i l’Ajuntament va recolzar la iniciativa.

Els capgrossos formen part de la comitiva
que acompanya els Gegants Vells de la
vila de Puigcerdà

Tot seguit vam posar fil a l'agulla i vam començar la feina
amb tota la predisposició i il·lusió per part de tots els
implicats.
Al llarg de tot un any ens vam anar trobant a la sala gran de
la Fundació ADIS un cop per setmana on passàvem un
parell d'horetes treballant el projecte.
Cadascun dels nois que hi va participar va triar el capgròs
que volia fer i vam començar a materialitzar-lo fins que, un
cop acabats, van sortir per primera vegada a la Vila el dia de
la reaparició dels gegants, després de la seva restauració. Al
llarg de l'estiu es van fer altres sortides a les festes de la Vila
i a les trobades de gegants dels pobles de la Comarca.
Volem agrair la col·laboració i ajuda a tot l'equip de la
Fundació ADIS i, d'una manera especial, a les famílies dels
nois i noies que van participar al taller ja que han estat a
disposició de la colla de capgrossos en tot i per a tot.
Des del nostre punt de vista, agraïm, com no! l'entusiasme
de la Mari, la Marisol, el Moisès i el César. Heu mostrat en
tot moment una il·lusió tan gran que ha sigut per a nosaltres un grandíssim plaer treballar al vostre costat. Moltes
gràcies.
Esperem que retrobar-nos ben aviat en un nou taller.
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SETENA
TROBADA CAPACITATS
Autor i fotografies: Equip Fundació ADIS
El passat dia 15 d'octubre la Fundació ADIS va participar a la
7ª TROBADA CAPACITATS que es va dur a la terme al Parc
de la Draga a Banyoles.
Hi vàrem conèixer molta gent i vàrem participar a moltes
activitats i jocs en grup segons el nivell d'autonomia de cada
usuari. La cloenda de la trobada va ser un ball on tothom va
poder gaudir del cant i la dansa.
Volem donar les gràcies a l'Àrea d'Esports del Consell
Comarcal de la Cerdanya per subvencionar aquesta activitat i
fer realitat aquesta trobada.
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L’ADIS AL
CAMP NOU
Autor i fotografies: Equip Fundació ADIS
El dimecres 29 de novembre, amb motiu del Partit Solidari
del FC Barcelona, la Fundació ADIS va assistir convidada al
partit de la Copa del Rei Barça-Murcia que va tenim lloc al
Camp Nou.
Els nostres usuaris van gaudir d'un moment únic en un gran
estadi. I el Barça va guanyar 5-0; una nit rodona.
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Emma Roca:
Ho faré el millor que pugui i si això vol dir
guanyar, guanyaré!
Autora i fotografia: Cesca Casadesús
pel seu alt contingut en vitamina C i altres substàncies
amb propietats molt saludables. Havent entrat al camp
de la recol·lecció i elaboració d'un producte d'aquí,
conseqüentment s'ha implicat en l'Associació
Agroalimentària de Cerdanya, de recent creació.
L'objectiu és agrupar la producció dels productes
autèntics cerdans i les persones que intervenen en la seva
producció, elaboració i mise en place. Es busca donar a
conèixer els productes locals, la nostra natura i la nostra
gent; donar-li valor; creure en la bona feina que se sap fer
i en la qualitat de les persones qui la fan i dur a terme
projectes conjuntament. L'objectiu és aportar major
consciència i assumir la responsabilitat que tenim amb la
natura i l'entorn privilegiat que ens acull i que és un
reclam indiscutible per als visitants.

L'Emma és una dona que sap aconseguir les seves fites.
No l'aturen els prejudicis ni els estereotips de la societat
pel fet de ser una dona. És bombera, esportista d'elit,
bioquímica, mare, empresària... Viu implicada en
diverses causes relacionades amb l'esport i la salut dels
esportistes. Fa les coses amb passió. Vol aportar el seu
granet de sorra mentre estigui aquí i no té cap ganes de
retreure's no haver-ho provat.
És un cul d'en Jaumet i ho sap des de petita. Treballa,
entrena, cria els seus tres fills, acaba la tesi doctoral, crea
empreses; tot a base de petits objectius i premis, com
mirar un episodi de Juego de Tronos després de treballar
en la tesi doctoral. Això sí, mentre entrena al rodillo... és
un terratrèmol que no para. De fet, diu que no sap quin
tacte té el sofà de casa seva.

L'Emma és la presidenta de l'Associació; això no és nou:
de petita era la delegada de classe i més endavant també
ho va ser a la universitat. Una bona líder que fent equip
amb totes les persones associades traçarà un recorregut
creatiu i de futur.

A la darrera empresa que ha creat amb gent de Cerdanya
(Gratacool) conflueixen totes les seves inquietuds:
esport, salut, bioquímica, persones, entorn, natura... A
Gratacool aprofiten el fruit de la gavarrera (Rosa canina)

«Entrenar, esforç, el sacrifici d'anar a curses per tot el món, amb èxits i fracassos, l'ha fet conèixerse molt, sentir-se forta, li ha donat confiança i l'empoderament que considera que totes les dones
hauríem de tenir. Estimar-nos i valorar-nos; creure que ho podem tot i més»
H E ROI S Q U O T I DI A N S
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L'Emma va néixer a Barcelona el 1973. Vivia a l'Avinguda
Meridiana amb els pares i el seu germà petit. Tenia tan
controlat el semàfor de vora de casa seva pel soroll dels
cotxes, que sabia quan era el cap de setmana. Solien passar
els períodes de descans a Tregurà, vora Camprodon, on els
pares ja abans de casar-se havien comprat una casa a mitges
per reformar. L'Emma va anar a una escola progressista i
catalana, on es promovia el fet de posar en valor el que cada
nen i nena porta al seu interior. Des de petita ha estat un cul
d'en Jaumet i una tasta olletes. També des de petita ha estat
molt sensibilitzada i implicada en les reivindicacions per la
igualtat d'oportunitats i de reconeixement, sobretot pel que
fa al gènere. Per exemple, cap als 8 anys quan jugava a futbol
com a portera va haver de canviar de nom i fer-se passar per
un nen per poder jugar. No estava contemplat que a una
nena li pogués agradar jugar a futbol. Gràcies a aquest
precedent, l'any següent van donar entrada a les nenes. Ella
sempre va buscar tenir els mateixos drets que els nens que
anaven amb ella. Val a dir que els seus pares eren moderns i
la mare, des de petits, va tractar per igual tots dos germans.
Tots dos desparaven taula i ben d'hora els va donar
responsabilitats. A casa seva sempre s'ha viscut de manera
molt natural el tracte d'igualtat per als dos germans.
L'esport és un dels pilars de la vida de la nostra heroïna.
Considera que els valors que ha après de l'esport (esforç,
lluita per assolir objectius, coneixement del propi cos...), li
han donat la força, la motivació i la confiança de sentir-se
amb valor per, si algú li fa mal, poder-se defensar.
De joveneta, quan a prop de casa seva es va cremar el bosc,
va voler ajudar d'alguna manera. Va començar ajudant els
bombers a l'estiu com auxiliar forestal. Més tard va decidir
fer-se bombera i opositar. Les oposicions són molt dures, hi
entren els qui fan els millors resultats. Ella arribava al final
però no amb una nota prou alta. Va entrar al tercer intent
amb un 9,3 de mitjana. Va ser duríssim i no li van regalar res
per ser dona. Sí que en una prova física el màxim era
diferent per a un home que per a una dona. Per exemple:
una dona no pot pujar una corda amb menys de 4 segons
però sí que l'ha de pujar amb un mínim de 20 segons;
aquests mínims han de ser iguals per a tothom. Quan va
entrar als bombers eren 4 dones; ara són 30 de 3.000
bombers professionals. És conscient que altre cop ha obert
via perquè altres nenes i dones creguin que sí que poden fer
allò que volen. Afegeix que: el que diu la societat està molt
lluny moltes vegades del que realment és. La dona aporta
moltíssim i encara no està reconeguda.

També va estudiar una carrera, bioquímica. Té tres fills amb
el seu company i es va haver de sentir que hauria de deixar
l'esport per ser una bona mare; al contrari, aquesta ha
resultat l'etapa en què ha fet més bons resultats.
Des de la seva primera cursa d'El Corte Inglés amb 16 anys
fins ara que està entre les 10 primeres del món, ha fet curses
duríssimes com La diagonal dels fous a l'illa de la Réunion.
És una cursa de 170 km amb 12.000 m de desnivell positiu.
Ens parla de l'experiència: Saps que patiràs, s'inflen els peus,
tindràs dolor a les articulacions, et sortiran llagues, potser
perdràs les ungles de tant picar. Dubtaràs que puguis. Has de
córrer sempre que pots i també de nit. Parar el mínim, tot just a
fer les feines. Avituallar-te de tant en tant... Per fer-ho s'ho
planteja amb micro-reptes i premis, com per exemple: veuré
la meva família, aquesta muntanya, creuaré el riu, menjaré...
sensacions, sentiments. Val molt l'experiència dels anys que
porta corrent des que feia atletisme de petita: la primera
cursa de 10 km, les maratons i ultramaratons... També ha
tingut fracassos dels que ha mirat d'aprendre per millorar.
Per a ella, el més important de tot és fer-ho amb el cor. Si fas
el que fas amb passió tens molta més força i energia.
Aquesta dona poderosa diu: no sóc cap portent genètic però
tinc una força mental que a mi no me l'atrapen i en moments
durs trec d'on no hi ha l'energia i la positivitat al màxim. I,
confident, explica que necessita provar les coses, no
quedar-se amb el dubte de l' I si... Això sí que li fa angunia.
Per a ella arribar fins on és ha estat una evolució gradual i
natural. Marcar-se objectius i anar aprenent pel camí
comptant amb la grandíssima ajuda de l'entorn que s'ha
anat creant: família, amics, companys, etc... a qui està molt
agraïda.
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LES DONES I EL JAZZ CLÀSSIC
Autor: Joan Anton i Corrales
per a les senyoretes, els de corda. Cal remarcar que
nombroses dones van aconseguir superar aquests
obstacles.

L'objectiu principal d'aquest article és parlar d'algunes
jazzwomen que van optar per la interpretació instrumental.
No obstant, no ens perdonaríem ometre la cita de quatre
dames emblemàtiques del jazz vocal: Billie Holiday (19151959), la seva veu es convertia en un veritable instrument
que donava vida a les melodies més delicades; Ella
Fitzgerald (1918-1996), extraordinària, capaç de
transformar una balada romàntica en un ràpid tema marcat
pel swing; Carmen McRae (1922-1994) cantant,
compositora i pianista i Nina Simone (1933-2003) que una
de les seves cançons, My baby just cares for me, va ser
utilitzada com a fons musical d'un anunci televisiu del
perfum “Chanel nº5”.

Durant la Segona Guerra Mundial molts instrumentistes
masculins van enrolar-se a l'exèrcit, fet que va contribuir a
la visibilització femenina.
Destaquem quatre orquestres femenines per la seva
excel·lència tècnica: la INA Ray Hutton Orchestra; la Frances
Grey's Queens of Swing i la International Sweethearts of
Rhythm que cantava amb solistes de mèrit com la
saxofonista tenor Viola Burnside, la trompetista Ernestine
“Tiny” Davis i la bateria Johnnie Mae Rice. Un altre bigband de renom va ser la The Sharon Rogers All Girl
Orchestra.

Les dones han tingut un paper important al jazz des dels
seus inicis. Tot i això, l'estereotip popular acostuma a
restringir la contribució femenina a la música vocal
(cantants de blues clàssic i vocalistes de la època del swing
a les grans orquestres). Parlem ara de les instrumentistes,
aquelles que van aconseguir triomfar, cosa que no els va
resultar fàcil pel fet d'haver-se d'enfrontar als jazzmen
masculins, a aquells qui obstaculitzaven la seva vocació
amb prejudicis puritans com que homes i dones treballessin
sota el mateix sostre o que compartissin les gires, els qui
reprovaven les actuacions en horaris i en locals
d'entreteniment dubtosos o l'actitud hostil de molts
crítics... A més, fins i tot en l'atribució dels instruments de
vent es discriminava: per als homes, instruments de vent;

D'altres instrumentistes es van integrar en grups masculins
del moment. Trobem la trompetista Valaida Snow que
formà a la banda de Fletcher Henderson, mentre que Billie
Rogers i Marjorie Hyams -totes dues vibrafonistes- van
incorporar-se a l'orquestra de Woody Herman; també la
trombonista Melba Liston, que ho va fer a la Dizzy Gillespie
Orchestra.
Una formidable pianista, Mary Lou Williamss (19101981), va escriure interessants arranjaments orquestrals
per a Benny Goodman i Tommy Dorsey.

C A L A I X DE SA S T R E
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Molt important a la història del jazz piano femení va ser Lil
Hardín (1903-1971), també vocal i compositora. L'any
1924 es va casar amb Louis Armstrong. Ambdós lideraren
els famosos grups “Hot five” i “Hot seven”. Precisament en
un concert dedicat al seu marit, Lil Hardín va morir en ple
escenari.

Per acabar, tancarem amb un apunt de jazz i cinema a més
d'una anècdota sexual. La pel·lícula dirigida per Billy
Wilder Con faldas i a lo loco, amb Marilyn Monroe, Tony
Curtis i Jack Lemon té com a eix central una orquestra
femenina. I l'anècdota: Billy Tipton, un pianista i
saxofonista d'anomenada, als anys quaranta del segle vint
va casar-se tres vegades encara que mai va tenir relacions
sexuals amb les seves dones. Els deia que tenia “una ferida
de guerra” que li ho impedia. Al llarg de la seva vida va
adoptar dos fills. Quan va morir va saber-se que en realitat
era una dona que es feia passar per home. El seu nom real
era Dorothy Lucille Tipton.

El jazz també va tenir organistes femenines com Amina
Myers, Kathy Farmer i Barbara Dennerlein. Van ser
notables així mateix, la violinista Evelyn Kaye Klein i les
bateristes Viola Smith i Terry Line Carrington, que tan sols
amb dotze anys va estudiar piano, bateria i vibràfon.

INA Ray Hutton Orchestra, ca. 1939.
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EL PODER FEMENÍ
DE LA NATURA
Autora: Maria Bover | Fotografia: Emili Giménez
La reproducció asexual és molt efectiva però té un
inconvenient: només pot generar individus iguals al
progenitor, a l'ésser que els ha originat. Aquest fet té un
problema: si hi ha un canvi al medi, l'espècie pot tenir
problemes. De fet, només hi ha dues opcions: o els canvis no
afecten negativament l'espècie o, si els canvis l'afecten
negativament, té molts números de desaparèixer de l'espai
afectat; com que tots els individus són iguals (o molt
semblants) és probable que no puguin suportar els canvis
del medi al llarg del temps.

Mascles acolorits i femelles de camuflatge; ells canten, elles
piulen; ells es barallen, elles trien... A la natura res és
casualitat, res és gratuït perquè en depèn la vida: cada
espècie lluita per la supervivència; cada individu, per
perpetuar l'herència dels seus gens. La selecció natural
premia les més ben adaptades, les més eficients o les que
tenen una millor estratègia en un medi canviant. L'atzar fa
la resta.

L'avantatge de la reproducció sexual

I la reproducció sexual, per què és avantatjosa? L'èxit de la
reproducció sexual és que origina individus genèticament
diferents dels progenitors. Això amb els humans ho veiem
molt fàcilment: els fills normalment s'assemblen
físicament als pares però sempre tenen diferències (solen
tenir una barreja dels trets del pare i de la mare, o de
vegades s'assemblen a avis o oncles). Els germans
normalment també s'assemblen, però són diferents; només
hi ha una excepció: els bessons idèntics.

Us heu preguntat mai per què hi ha mascles i femelles? Heu
pensat per què és així o si podria ser d'una altra manera?
A la natura sovint els canvis són casualitat, atzar; però si els
canvis superen el pas del temps és perquè són avantatjosos
per a les espècies. L'origen de la reproducció sexual devia
ser una casualitat: que es mantingui al llarg del temps és sort
(una part de fortuna sempre és necessària per mantenir la
vida) i avantatge (si no sortís a compte, segurament hauria
desaparegut).

El fet que gairebé tots els individus d'una espècie siguin
diferents, té avantatges. En el cas que hi hagi canvis al medi,
si són desfavorables, és possible que una part dels individus
no els puguin suportar. Però si hi ha individus diferents és
probable que alguns d'ells tinguin característiques
genètiques que els donin algun avantatge davant del canvi.
L'èxit de l'espècie és que alguns dels seus individus puguin
sobreviure i reproduir-se en un medi canviant i que gràcies
a ells l'espècie perduri. La selecció natural, a llarg termini,
premia la diversitat.

A la natura hi ha espècies que tenen la possibilitat de
reproduir-se de manera asexual: a partir d'un esqueix, per
exemple. Això té alguns avantatges. El més evident és que
un individu sol es pot reproduir. Aquesta estratègia va bé
perquè és ràpida: no fan falta llavors ni que dos individus de
sexe diferent es trobin; amb una part d'un individu adult
n'hi ha prou per generar un individu nou.

Us heu adonat que natura i vida són paraules femenines? Si a la nostra llengua aquestes paraules són
femenines tampoc deu ser casualitat sinó perquè la nostra cultura ho ha volgut així; perquè
ancestralment vida, natura i feminitat han estat estretament lligades.
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banyes molt més petites): els mascles més bonics i més
forçuts tenen més probabilitat d'aparellar-se primer.
Barallar-se amb els altres mascles i guanyar els dóna aquest
avantatge, però alguns ho poden pagar car... i al capdavall
no és segur que les cries siguin seves: una part dels mascles
que no han guanyat també s'aparellen. Ser el primer no
assegura l'èxit: si les femelles no s'han quedat prenyades
d'entrada seran els segons qui deixaran descendència.

Diferències entre mascles i femelles
De vegades les diferències entre mascles i femelles són
molt petites; d'altres vegades, són tan grans que es podria
pensar que són espècies diferents. Quan mascles i femelles
tenen “formes” diferents es diu que presenten dimorfisme
sexual.
Un exemple d'això són els ànecs collverd (els podeu veure
al llac de Puigcerdà durant tot l'any: són els més
abundants). Els mascles tenen colors molt vistosos (color
verd unit molt brillant a cap i coll, colors units des del gris
clar fins al negre al cos), mentre que les femelles tenen
plomatge críptic, que es camufla fàcilment entre la
vegetació, de colors jaspiats marronosos.

El valor i el preu
Si hi ha un isard mascle i deu femelles, quantes parelles
possibles hi ha? I si són deu mascles i una femella? Per a una
espècie en perill d'extinció, és millor que hi hagi una
quantitat més gran de mascles o de femelles?

El mascle crida molt l'atenció. Els colors units fan que es
distingeixi fàcilment la forma del cos de l'animal. Si són
brillants atrauen més les femelles a l'època d'aparellament:
cridar l'atenció per lligar sol ser bona estratègia. En canvi
les femelles van de camuflatge: entre mig de tiges i fulles
passen molt desapercebudes. Això passa perquè són del
mateix color que els elements naturals. Com que no tenen
un color unit, la silueta del cos costa més de distingir. Els
depredadors, els caçadors o els animals que se'ls vulguin
menjar, veuen més fàcilment els mascles. Podeu
comprovar-ho vosaltres mateixos: aneu al llac feu-hi un cop
d'ull, feu una estimació del nombre de mascles i de femelles
que hi ha. Després compteu separadament mascles i
femelles: sempre sembla que, de mascles, n'hi hagi més
però el més probable és que n'hi hagi un nombre semblant.

Les cèl·lules sexuals femenines són poc abundants: un òvul
és una cèl·lula gran i costosa de generar (la més gran és l'ou
d'estruç). Les cèl·lules masculines (esperma, en el cas dels
animals) són molt més petites, es generen més fàcilment i
són molt més abundants. Les cèl·lules masculines han de
tenir els mecanismes per viatjar per fecundar les
femenines. Les cèl·lules femenines han de tenir o
aconseguir tot l'aliment necessari per generar un nou
individu: tot el procés és costós.
Si hi ha un isard mascle i deu femelles, amb sort es podran
aconseguir deu cries. Si hi ha una femella i deu mascles, el
millor resultat possible serà una sola cria. Per a una espècie
en perill d'extinció, la quantitat de femelles és determinant
per a la supervivència de l'espècie: en depèn el nombre
d'individus que poden arribar a néixer.

Si penseu en mamífers, els cérvols mascles tenen una
cornamenta molt més gran que les femelles. També són
més vistosos. Les banyes no serveixen només per defensarse (per defensar-se, les femelles en tenen prou amb unes

Sabies que...

Preservar el femení surt a compte. Independentment del
preu que hi posem els humans, la selecció natural ja ha triat.

Ÿ Hi ha espècies de rèptils (sargantanes, serps i dragons) que les femelles poden fer
ous i criar sense necessitat d'un mascle?
Ÿ Hi ha espècies hermafrodites on els sexes masculí i femení es troben al mateix
individu? En són exemple les plantes en flor i els cargols. Com que el més important
de la reproducció sexual és l'intercanvi genètic, normalment aquests éssers vius
tenen mecanismes que dificulten o impossibiliten l'autofecundació. Si no els tenen,
n'hi ha d'altres que asseguren que una part de la reproducció sigui sexual.
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UN VAILET DE LA VILA, A PAGÈS
FEINES QUOTIDIANES
Autor: Jesús Bosom | Fotografia: fons Palau-Costa
l'indret d'altres vegades però el camí era fosc i no es veia
gaire res. Després els ulls s'hi han acostumat i amb la mica de
claror de la lluna i de les estrelles hem anat fent camí. La
veritat, estava una mica espantat i anava xerrant amb el gos i
els bous encara que no em contestessin. Finalment la llum
ha omplert tots els racons molls per la rosada i m'he quedat
més tranquil; de fet els bous sabien on havien d'anar i jo
només els havia de seguir amb la tocadora a la mà. Quan ja
érem a lloc no he vist ningú; només sentia els cops secs de
les picasses i he vist algunes marques als pins que
m'assenyalaven el camí. Al cap de poca estona he trobat els
homes i tothom m'ha felicitat per ser tan valent i decidit. He
jugat una estona, hem dinat amb les menges que portava a la
carreta i hem carregat una cana de llenya, tot seguit hem
tornat cap a casa.

Avui m'ha tocat acompanyar les vaques i guardar-les fins a la
tarda a la closa de dalt. M'he emportat un sarró amb el
menjar (pa formatge, llonganissa i ametlles torrades), un
ganivet i un bastó d'avellaner. Em feia l'efecte que era un
vaquer d'aquells de les pel·lícules de l'oest, però sense
cavall. El dia s'ha fet llarg i m'he entretingut amb el ganivet
(he provat de fer-me un flabiol tal com em van ensenyar,
però no ha resultat). Picava el sol i de cop he perdut de vista
les vaques, he anat corrents a la part de dalt on hi havia uns
verns i he vist que les vaques marxaven per l'altre cantó; les
he volgudes seguir però el terreny, enmig dels arbres era
molt fangós i he sucat les cames més amunt dels turmells.
M'he enfadat i he anat darrere les vaques, que
tranquil·lament han tornat cap a casa (a la nit, abans
d'adormir-me, he pensat que elles em guardaven a mi i que
ja sabien millor que jo l'hora de tornada).

Aventura amb l'ega

Un nou dia ben emocionant: ens hem llevat quan encara era
fosc, a mi em pesaven les parpelles i m'ha costat treure'm les
lleganyes. M'han fet prendre un tupí de llet amb pa i sucre
com si fossin unes sopes i després m'han deixat ajudar a
junyir el parell. Quan ja estava tot a punt he marxat tot sol
amb la carreta i en Dic, el gos de la casa, cap a la muntanya;
havia d'anar a prop del Serrat dels Llops i de fet ja coneixia

L'altre dia ho vaig passar malament i, a sobre, em van renyar.
Al matí em van enviar a buscar l'ega amb el seu pollí que
eren, segons un veí, a prop de La Llosa i de Roca Corba. Vaig
sortir ben d'hora per tornar aviat. Portava un petit sarró
amb una mica de menjar i un bastó de freixe. Al cap d'un
parell d'hores vaig arribar a les envistes de les pastures però
no s'hi veia cap ega ni cap vaca, ni tan sols sentia cap
esquella... i això que vaig concentrar-me per sentir alguna
esquella: res. Em va semblar que potser s'havia enfilat una
mica o havia anat cap a altres pastures més verdes. Vaig
caminar i caminar; parar i escoltar; tornar a caminar i tornar
a aturar-me per poder sentir l'esquella. Va anar passant el
temps i quan era prop de Bebedor, al cap de dues hores més,
que em va semblar sentir l'esquella de casa. Vaig continuar
endavant fins que finalment la vaig veure pasturant
tranquil·lament. M'hi vaig acostar, li vaig posar el ronsal i
vaig començar a refer el camí cap a casa però va resultar que
el pollí no es movia d'on era tot i els renills de la mare, de
manera que vaig haver de lligar l'ega i anar a cercar el pollí.
Em va costar però finalment vaig aconseguir que anés al
costat de la mare. Aleshores vam començar el camí de
tornada. No vaig poder-hi muntar perquè era molt ampla
d'esquena i, a més, havia de muntar a pèl i a les baixades
hagués caigut per davant, de manera que em vaig agafar ben
fort al ronsal per no caure i vaig seguir el camí fins que es va
fer fosc. Quan vaig arribar em van retreure que havia tardat
molt per anar a buscar l'ega. Al final, quan van saber que
havia hagut d'anar fins a Bebedor, em van disculpar una
mica.

Petits àpats
D'aquells dies guardo encara l'aroma, el sabor d'aquell pa de
pagès, llescat el dia que fos, tendre i cruixent, que la padrina
xopava amb vi i sucre, untava amb mantega i cacau o
xocolata retallada, amania amb oli sal, sucava amb tomàquet
que acompanyava amb llonganissa de la bona o potser fuet.
També aquelles amanides amb un punt de pebre o aquells
ous frescos beguts, o aquelles sopes de pa escaldades; les
trumfes eixutes, l'escudella, i potser fins i tot algun tall de
sossissa.
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FEM AGASALLA

PARLEM
DE LES DONES
Autor: Manel Figuera | Il·lustració: Emili Giménez
Les dones han donat de què parlar a les nostres dites
populars i les de Cerdanya no n'han estat cap excepció.
Això sí, hem de pensar que els autors d'aquestes dites solien
ser homes, per la qual cosa les dones no sempre quedaven
ben parades. Tinguem en compte el context social del
moment en què van sortir a la llum moltes d'aquestes dites,
fa molts anys, fins i tot segles.
Ser (o semblar) el senatxo del cacahuero A Cerdanya es
diu d'una dona estrambòtica, extravagant i al mateix temps
inútil, que no serveix per a res.
Ser un cul d'iclesi Sol ser una dona gran que va cada dia a
l'església, que hi passa llargues estones. Aqueixes
esgarrapacristos s'espassen tot lo dia radere del mossem: són un cul
d'iclesi.
Ser un sarbandall Ser una dona moguda, que no s'està mai
quieta, que tothora està fent una cosa o una altra.
Ser un sergento de primera A Cerdanya, a la dona que
mana molt a casa, que no para de donar ordres i que fa anar
com un ciri a tothom qui viu amb ella. Se li sol donar un galó
més alt que a la resta de Catalunya.
Ser una bandolera Se sol dir quan una dona és rebel, que sol
dur la contrària. Tu ets una miliciana! Ah, quina bandolera!
Ser una batxillera Es diu quan una dona —de vegades
perquè té estudis— intervé en converses que es consideren
d'homes. I tu què en sabes, d'aqueixes coses? Vés a escurar
l'einam, que s'escurarà pas sol. Ah, quina batxillera que tinim
aquí!
Ser una mandussana Se li diu a una dona de mal caràcter,
en qui val més no confiar.

CREACIÓ

SON GUERRERAS
Autor: David Puigbó
por esa relación que mantienen con sus sentimientos.
Sentimientos que entienden y gestionan de la mejor
manera. No se avergüenzan por sentir, por llorar, por
enfadarse... No se avergüenzan por demostrarnos cada día el
color de la vida. No se avergüenzan por demostrarnos cada
día el poder que tienen; poder que les permite gestar una
vida en su interior, poder que les deja vivir por dos personas
a la vez y trabajar como nadie.

Ellas lo son; ellas son guerreras… Cargan con el peso de la
familia con la mayor naturalidad, cargan con el peso de la
vida laboral de manera muy digna. Luchan a diario por una
igualdad que parece que sólo disponen los hombres por
serlo. Luchan y luchan por un hogar donde reine la paz y la
armonía.
Existen tantos ejemplos... Personalmente puedo afirmar que
las mujeres son guerreras. Suelen tener la fuerza y el valor
que nos falta a tantos; esa fuerza da valor a la vida, ese coraje
que atormenta a muchos hombres por no estar la altura que
ellas marcan sin querer hacerlo. Tienen una pasión que
llevan hasta el límite por el mero hecho de sentirse vivas.

Creo creer que tenemos tanto que aprender de las mujeres,
que nunca sabríamos por dónde empezar. Delicadeza y
sutileza elevada al cuadrado, delicadeza y sutileza que les
viene de serie; delicadeza y sutileza que tendríamos que
tener todos por igual para que este mundo fuera más digno,
más humano y más equitativo.

Envidia. Envidia sana por su saber estar, por su saber hacer,
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ELS COLORS DE L’OBAGA
Autora i fotografia: Núria Tomàs
època. L'aliment que es produeix i emmagatzema a les fulles
es va portant cap a parts de la planta menys exposades al
fred. Si la planta decideix deixar de fer la fotosíntesi ja no
necessita aquelles estructures amb pigment de color verd, la
fàbrica, i atura la producció de clorofil·la. En aquest moment
la fulla deixa de ser verda. A més intentarà mantenir en vida
les parts de la planta més vitals (tiges i arrels) i es
desempallega d'estructures grans i abundants com són les
fulles, que ja recuperarà quan les necessiti. Aquest tipus
d'arbres i arbustos són els que anomenem caducifolis.

Un dels jocs més fascinants dels infants es produeix quan
arriba la tardor. Fulles i fulles a terra que remenen amb els
peus o, fins i tot, s'hi capbussen. Les butxaques plenes de
fulles que van rebregant amb les mans. Si fa vent, saltar sota
els arbres mentre els cau una pluja fina de fulles lleugeres.
Fulles de colors: marrons, grogues, vermelles... Us hi
reconeixeu? Us embadaliu quan ara ho fan els vostres fills?
Ara que no ens sent ningú, us confessaré un secret: jo encara
ho faig!

Però... per què cauen les fulles dels arbres?

A les zones mediterrànies o a les solanes, on la insolació és
més gran, acostumem a trobar arbres i arbustos
perennifolis, amb fulles que no cauen. Però a la vegada
aquestes fulles són petites i dures, que queden protegides
del fred i de la pèrdua d'aigua. A més, aquestes plantes,
durant l'estiu acostumen a viure una situació de sequera,
amb falta d'aigua. I, si ho recordem, les plantes per fer la
fotosíntesi també necessiten aigua. Per això, aquest tipus de
plantes aprofiten el màxim les èpoques de primavera i
tardor per fabricar la major quantitat de glucosa i tenir un
major creixement.

Les plantes són uns organismes capaços de fabricar-se ells
mateixos el seu aliment. Ho fan a través d'un procés
anomenat fotosíntesi on agafen la llum del sol, diòxid de
carboni i aigua i ho transformen en oxigen i glucosa (sucre).
Aquest procés, el fan en unes estructures de dins les cèl·lules
on hi ha un pigment de color verd, la clorofil·la, que activa
tota aquesta reacció. Aquesta clorofil·la és la que dóna el
color verd a les fulles. Durant els mesos de màxima
insolació, és quan la planta pot produir més glucosa i, per
tant, quan el seu creixement és més elevat. I com més grans
són les fulles, més energia podran captar. Per contra, els
mesos de menys insolació són els de menor producció
d'aliment i, fins i tot, moltes plantes decideixen tancar la
paradeta. No els surt a compte l'energia que gasten per
mantenir la fàbrica i el poc que arriben a produir. Tot són
faves comptades.

Per què canvien de color les fulles a la tardor?
Tornem a les plantes caducifòlies. És a dir, les que a l'hivern
perden les fulles. La tardor podem dir que és un període de
tancament gradual de la fàbrica. Poc a poc, la planta deixa de
fabricar clorofil·la i les fulles van perdent aquella verdor que
les ha caracteritzades durant els mesos de primavera i estiu.
Els colors de les fulles viren a grocs, taronges. Però no és que
ara la planta fabriqui aquests colors; els ha fabricat sempre
però el verd de la clorofil·la els ha amagat. Sense aquest verd,

A l'hivern, sobretot en zones d'obaga on la insolació és
mínima, arbres i arbustos decideixen reduir al màxim el
consum d'energia i per això prescindeixen de processos i
estructures que no els aporten benefici durant aquesta
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nutrients suficients per passar l'hivern i per començar la
producció de fulles a la primavera. És curiós que les plantes
que a la tardor tenen colors vermells a les fulles, a la
primavera treuen primer les flors abans que les fulles. Per
tant, és lògic que aquestes plantes hagin emmagatzemat
molts nutrients per poder dur a terme aquest desgast abans
de començar la fotosíntesi. En són exemple molts arbres
fruiters.

queden al descobert altres pigments de la planta com els
carotens (taronges) i xantofil·les (grocs). Al final, la planta
acaba fent caure aquestes fulles deixant unes catifes de
llampants colors a terra.

I les fulles de color vermell?
A la tardor també trobem plantes que abans dels colors grocs
o ataronjats passen per una fase de color vermell, com els
cirerers o els trèmols. Les plantes amb fulles vermelles
tarden més a perdre-les. Sembla que això es deu a que el
color vermell (antocianines) protegeix la fulla de l'oxidació
i prematura caiguda. Mentre les fulles estan protegides per
aquest pigment vermell, la planta aprofita per recollir tot el
nitrogen, fòsfor i altres nutrients acumulats a les fulles per
guardar-los a les parts perennes (tiges i arrels). Així tindrà

Passegeu aquest hivern per les zones d'obaga, on abunden
els arbres caducifolis. Trepitgeu les flonges catifes de fulles
humides mentre aprofiteu els tènues rajos del sol que deixen
passar les branques nues dels arbres. Recordeu que no estan
morts sinó adormits. Escolteu el seu silenci. No podreu fer la
fotosíntesi però de ben segur que l'energia del sol us farà
sentir molt millor.
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BIBLIONEWS
Biblioteca Comtat de Cerdanya

Las mujeres que escriben
también son peligrosas

Borgen

Benvolguda Malala: cada
dia és el «dia de Malala»

Stefan Bollmann

Adam Price

Rosemary McCarney

Històries de dones que escriuen des
del s.XII fins avui. Marginades i
menystingudes, dones a qui s'exigia
molt més que als homes i malgrat tot
vencedores, supervivents i
transformadores. Perquè el talent, la
sensibilitat i l'esforç no entenen de
sexes.

Dinamarca, primer decenni del s.XXI,
Birgitte Nyborg és la primera ministra
danesa. Així arrenca aquesta sèrie, un
drama polític que al llarg de tres
temporades ens acosta a l'exercici del
poder de la mà d'una dona. Premis
Bafta TV i “Millor Sèrie de TV
Internacional”.

La Malala és pakistanesa, ara té vint
anys i un Nobel de la Pau, però quan en
tenia quinze va ser tirotejada perquè
volia anar a l'escola. És un símbol, és la
veu que reclama el dret a l'educació de
totes les noies del món. I aquesta és la
seva història.

DE CERDANYA

SABIES QUE...

Les dones sàvies de la muntanya
David Martí Martínez

Les trementinaires corrien pel Pirineu
cercant remeis que després venien per
gairebé tot Catalunya. Dones pobres
però sàvies, sensibles però valentes,
respectades, treballadores i digníssimes
sempre. Aquesta novel·la ens descobreix
qui eren, què feien i com vivien.

A la Biblioteca tenim fins a set capçaleres de diaris: sis amb informació general i
una d'esportiva, tres diaris en català i quatre en castellà, cinc diaris catalans i dos
fets a Madrid. Perquè volem que estiguis ben informat, perquè puguis contrastar
notícies, perquè tinguis la possibilitat de llegir idees diverses i perquè com a
ciutadà et formis la teva pròpia opinió de la realitat i del món on vius.
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DONES A LA PANTALLA
Autores: Sandra Adam i Ester Sirvent
franquesa del que ens passa, a les dones. Il·lustradores,
escriptores, directores de sèries i actrius s'han empoderat
per parlar clarament i dir les coses pel seu nom.

Fa pocs mesos va començar una campanya a les xarxes
socials de la qual segur que heu sentit a parlar: #metoo, en
català #jotambé. Es tracta d'una xarxa de dones d'arreu del
món que han fet servir aquest hashtag per denunciar
públicament l'assetjament que han viscut al llarg de la seva
vida, tant a l'àmbit privat com a l'àmbit professional. La
iniciativa va sorgir arran de l'escàndol dels presumptes
abusos sexuals del productor de Hollywood Harvey
Weinsten i des d'ençà que les denúncies a la xarxa no han
parat de créixer. S'ha visibilitat una realitat de la qual no
n'escapa ningú; el fenomen obliga a una reflexió, sens
dubte.

Aquesta campanya de visibilització dels abusos contra les
dones, però, no ve d'avui. Els darrers anys s'han anat fent
petits passos que han permès que les dones s'alliberin dels
prejudicis que les han acompanyades durant segles. Està
clar que cal un treball de reflexió intern a cada dona però,
siguem realistes, aquest treball no serveix de res si no es fa
públic i es comparteix amb els altres. És en aquest punt on la
visibilització a les xarxes socials, Internet o la televisió ha
estat fonamental.

El que busca aquesta campanya és fer palès que no hi ha
grans o petits abusos, que tots són abusos en majúscules i
que ja n'hi ha prou de tolerar-los. El fet de denunciar-los a la
xarxa fa que s'evidencïin i permet aixecar el silenci avalat
per pretextos com la tradició o la cultura que han
emmascarat aquestes situacions. De la mateixa manera,
també permet veure quins són els missatges o gests que
violenten cada persona i així tots podem prendre
consciència de les nostres paraules o accions que fereixen.
De fet, no només són els homes qui exerceixen violència
contra les dones sinó que també, en molts casos, som les
mateixes dones qui l'exercim.

Aquests últims anys, les sèries protagonitzades per dones
han obtingut més rellevància que mai. I no es tracta de les
cl à s s i q u e s s è r i e s e n q u è le s do ne s b u s q u e n
desesperadament l'amor de la seva vida o viuen frustrades
per no trobar-lo. Ben al contrari, es tracta de sèries que
parlen sense embuts de temes explícits com el
maltractament i les agressions sexuals, el consentiment, les
desigualtats laborals o el masclisme inherent a la nostra
cultura.
Una sèrie de referència que si podeu, heu de veure, és The
handmaid's tale traduïda a Espanya com El cuento de la
criada. Aquesta sèrie ha adaptat el llibre de Margaret
Atwood que porta el mateix títol i explica amb tot luxe de

El moviment feminista ha fet un tomb més i ara surt de la
teoria per anar a la pràctica. Ara es comença a parlar amb
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Un altre dels temes de referència en sèries protagonitzades
per dones és el que denuncia les desigualtats de gènere al
món laboral. Són ben coneguts alguns dels casos en què
actrius de Hollywood reclamen cobrar el mateix salari que
els homes. En aquesta direcció, el tema s'ha portat a la petita
pantalla a través de la sèrie Feud on dues actrius veteranes,
Jessica Lange i Susan Sarandon, reivindiquen la igualtat de
salaris entre homes i dones. No és per desanimar però la
sèrie està ambientada als anys seixanta del segle XX i els
discursos que s'hi poden escoltar són més vigents que mai.
Els papers on les dones són les protagonistes i, a més,
ostenten un personatge amb poder són molt difícils de
veure. Dos exemples recents: Borgen i The good wife. Al
primer cas, la sèrie segueix la història de Birgitt Nyborg, la
líder del partit dels moderats que lluita per ser Primera
Ministra de Dinamarca: Lluita de poders, conciliació
familiar i una llarga carrera per trencar el sostre de vidre
són els eixos d'aquesta història danesa que enganxa. A The
good wife, en canvi, veiem com Alicia Florrick, decideix
deixar la seva vida de fidel esposa i mare de família
sacrificada per reincorporar-se al món laboral i encetar una
carrera d'èxits en el món del dret.

detalls el que han passat o estan passant les dones al llarg de
la història. The handmaid's tale ens trasllada a un escenari
hipotètic del futur on els Estats Units estan dirigits per un
règim dictatorial que ha abolit els drets de les dones i les ha
convertides en objectes d'ús quotidià que els homes de
poder utilitzen segons els convé. Malauradament, totes les
trames que apareixen a la sèrie recorden fets que hem vist
en titulars de premsa del passat però també d'avui en dia. El
més interessant de la sèrie és veure com els Estats Units
passen de ser com els coneixem avui a viure en una
dictadura. No us farem cap spoiler si us diem que hi arriben
a poc a poc, amb decisions que semblen justificades en un
moment donat, amb lleugeres prohibicions que esdevenen
grans impediments per viure en llibertat. Gràcies a la sèrie i
a la interpretació de les actrius ens endinsem en un estat
repressor que, amb els seus mercenaris, vigila els habitants
24h al dia, 7 dies per setmana.

Però si una sèrie ha marcat un abans i un després al món de
la visió de les dones és Girls, dirigida i protagonitzada per
Lena Dunham des de 2012; una sèrie que surt dels cànons
establerts amb una protagonista fora del cànon de bellesa i
que, sens dubte, no té por de dir el que pensa. Parlar
obertament de sexe, d'ambicions laborals o de principis
personals no és un problema per a la protagonista. A més,
els diversos personatges segueixen els mateixos principis,
viuen el seu cos amb naturalitat, no tenen complexos i no es
deixen condicionar pel que pensen els altres. Tots ells són

L'impacte d'aquesta sèrie a la vida real ha estat evident ja
que el vestuari més representatiu de la sèrie, un vestit
vermell amb còfia blanca que porten les criades, s'ha
convertit en símbol de protesta contra la violència
masclista a les darreres manifestacions feministes dels
Estats Units.
Però no només parlen de dones sèries futuristes i amb un
punt de ficció, sinó que altres ens porten, amb les seves
històries, a la vida real. És el cas, per exemple, de 13 reasons
why a la qual, malgrat se li ha penjat l'etiqueta de sèrie per a
adolescents no apta per adolescents, descobrim com tots
plegats som còmplices dels abusos. En aquesta sèrie, la
protagonista és una adolescent que se suïcida, fet essencial
que descobrim des del primer capítol i que, per tant, no és el
més rellevant a la història. El que és més important i,
evidentment, el fil conductor de la trama és com aquesta
adolescent arriba a prendre aquesta decisió. Sense spoilers,
només us donarem tres pistes: ignorància dels pares,
alumnes que callen i professors que miren a una altra
banda. Una sèrie que permet viure la història des de
diversos punts de vista i, en molts casos, qüestionar-nos
totes aquelles situacions que al llarg de la nostra vida hem
passat de llarg. Una bona recepta per prendre consciència
que cadascú de nosaltres forma part d'una cadena d'abusos i
que cal responsabilitzar-nos dels nostres actes.
Una sèrie que traeix el subconscient és Big Little Lies. Rere
el típic barri residencial americà perfecte i les típiques
mares de família perfectes que ja coneixem d'infinitat de
pel·lícules de diumenge a la tarda, s'amaga una història de
maltractament i prejudicis que ensorra l'ideal que des de
Hollywood s'ha volgut vendre al llarg de més de cent anys.

ON L I N E
20

desemmascarar les desigualtats socials. És l'hora de fer-nos
sentir i ser respectades pel que som. Per aconseguir-ho cal
que cadascuna de nosaltres es respecti a si mateixa i visqui
amb llibertat. Cadascuna ha de ser com vulgui ser i el que
vulgui ser. Només així es pot mirar el patriarcat als ulls des
de la mateixa alçada. Només un canvi de mirada nostra pot
servir per anar canviant l'imaginari col·lectiu.

personatges que s'acosten més a la realitat que les sèries
ideals dels anys noranta.
Al nostre país, costa veure personatges femenins que no
visquin lligats d'una manera o d'una altra al mascle. És des
de les xarxes des d'on s'està treballant a fons per estimular
l'empoderament de les dones. Entre moltes altres, les
il·lustradores Raquel Riba i Agustina Guerrero, amb més de
200.000 seguidors cadascuna, lluiten contra les veritats
absolutes en què les que vivim les dones. La primera,
Raquel Riba, és la creadora del personatge de còmic Lola
Vendetta, una justiciera amb katana que lluita contra tots
els estereotips femenins i parla sense embuts sortint sovint
de la zona “políticament correcta”. Agustina Guerrero, per
part seva, mostra, amb el seu personatge de La Volàtil, la
vida real d'una dona, lluny dels ideals imposats, lluny de la
perfecció que sembla que ha d'envoltar les dones. Al seu
darrer llibre trenca obertament els mites ideals de la
maternitat. Tots ells són exemples afortunats de com les
dones que fins avui no se sentien identificades amb els
estàndards recomanats troben un reflex amb al qual es
puguin reconèixer i, per tant, poden deixar de castigar-se.

Això no passarà ràpid ni ara mateix. Ens atrevim a dir que
qualsevol dona de les qui esteu llegint aquestes ratlles heu
rebut algun cop un comentari sexista, un comentari que es
passava de la ratlla, un comentari referent a la vostra talla, a
la vostra intel·ligència o a les vostres capacitats. També
gosaríem dir que cap dels homes que ens llegeix pot dir allò
del jo mai mai. Segurament moltes haureu rebut un gest
maldestre, aquell gest que va una mica més enllà. Potser,
fins i tot avui, algú s'atrevirà a dir-vos o fer-vos alguna cosa
que us farà mal. El que passarà avui, però, és que serà el
primer dia que no ho tolerareu.

I trencant la quarta paret, no podem passar per alt dos èxits
rotunds de les tres darreres temporades teatrals i és que les
dones prenen veu als escenaris per trencar murs. El primer
cas destacable és el de Conillet, escrita per Marta Galán i
dirigida per Marc Martínez, estrenada al Teatre Lliure el
2015 i reconeguda amb un premi Butaca a la millor actriu
per Clara Segura. La rebuda d'aquesta obra, representada i
reposada amb èxit i entrades exhaurides és l'evidència que
cal parlar del que no es pot parlar. Conillet pica endintre,
Conillet incomoda, però en sortir de la funció veiem que
Conillet som nosaltres, ells pensen. Un altre èxit d'aquesta
temporada ha estat La noia de la Làmpada, una producció de
la Sala Flyhard que ha trencat esquemes i ha exhaurit
localitats. En aquesta obra es desmitifica l'embaràs i es
presenten les desigualtats de gènere en l'àmbit laboral. N'hi
ha prou amb una hora i mitja per adonar-nos que la igualtat
encara ens queda lluny.
Tots aquests, entre molts d'altres, són petits passos que
visibilitzen l'statu quo de la dona i directa o indirectament,
el denuncien. Lluny de la teoria, la lluita de les dones es
troba al carrer, a la feina, al súper, a la verduleria... cada cop
més les dones hi som per fer-nos sentir. Ja ha passat el
moment de voler millorar la situació d'inferioritat i per
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