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DIFERÈNCIES DE GÈNERE

El mite de la dec
Durant els 70 i els 80 es va reduir

de manera espectacular la segregació
per gèneres a la feina, en particular
en les professions de classe mitjana.
Tanmateix, els sociòlegs David Cot-
ter, Joan Hermsen i Reeve Vanne-
man informen que el progrés es va
alentir durant els 90 i que, des del
2000, s’ha aturat. Per exemple, el
percentatge d’enginyeres electròni-
ques es va doblar cada dècada des
dels 60 i durant els 70 i els 80, però,
en les dues dècades que van des dels
90 fins a l’actualitat, ha augmentat
només un punt percentual, cosa que
suposa que tan sols un 10% dels engi-
nyers electrònics són dones.

Entre els treballadors d’entre 22 i
30 anys que no s’han casat mai, no te-
nen fills i tenen el mateix nivell edu-
catiu de les àrees metropolitanes, els
homes estan més ben pagats que les
dones en totes les categories, segons
una anàlisi de les dades del cens que
presentaràaviatPhilipCohen,sociò-
leg de la Universitat de Maryland.

Als Estats Units, malgrat els
avenços dels últims 50 anys, les

dones encara cobren menys i tenen
menys oportunitats professionals

que els homes, cosa que desmenteix
les teories sobre la dona triomfadora
i l’home en retirada d’alguns estudis

STEPHANIE COONTZ
THE NEW YORK TIMES

Feu una ullada als títols i
subtítols dels llibres pu-
blicats recentment i hi
llegireu que les dones
s’han convertit en el se-

xe ric (The richer sex), que l’auge de
les dones ha convertit els homes en
nens (The rise of women has turned
men into boys) i, fins i tot, que po-
dem estar assistint a la fi dels ho-
mes (The end of men). Alguns dels
autors d’aquests llibres postulen
que estem a punt de veure una “no-
va majoria de dones que porten el
plat a taula”, que porten els panta-
lons deixant en un segon pla els ho-
mes casats, mentre que els solters,
desmoralitzats, es refugien en
l’adolescència perpètua.

Com pot ser, doncs, que els homes
encara controlin els sectors econò-
mics més importants, especialment
la tecnologia, siguin
majoria a les llistes
dels nord-americans
més rics i continuïn tenint
salaris més alts que les dones amb
una formació semblant? I per què hi
ha només un 17% d’escons del Con-
grés dels Estats Units ocupats per
dones? Aquests llibres i l’ansietat
cultural que representen reflectei-
xen, tot i que de manera exagerada,
una transformació en la distribució
del poder dels últims 50 anys. La re-
ducció de les prerrogatives masculi-
nes i l’expansió dels drets jurídics i
econòmics de les dones han transfor-
mat la vida als Estats Units, però es-
tan lluny d’haver engendrat un ma-
triarcat. De fet, en molts àmbits el
progrés de les dones s’ha estancat
durant els últims 15 anys.

Comencem aclarint quin és “el se-
xe ric”. Els salaris reals de les dones
augmenten des de fa dècades, men-
tre que els de la majoria d’homes
s’han estancat o s’han reduït. Ai-
xò no obstant, els salaris de les
dones partien de molt més
avall. Malgrat aquesta millo-
ra relativa, la retribució mit-
jana de les dones segueix
sent menor que la dels ho-
mes i les dones segueixen
tenint més probabilitats de
ser pobres. Si bé ocupen el
40% de les feines de jornada
completa en els càrrecs direc-
tius, els salaris mitjans de les di-
rectives són només un 73% dels
dels directius homes. A més, tot i que
el nombre de dones amb ingressos
alts ha augmentat significativament
durant els últims 50 anys als Estats
Units, només el 4% dels consellers
delegats de les 1.000 empreses més
grans dels Estats Units, segons la re-
vista Fortune, són dones.

MísticamasculinaEstudis recents demos-tren que els homes quetenen comportaments consi-
derats femenins, com cuidar
la casa i la família, pateixen

més assetjament a la feina itenen menys possibili-tats d’ascendir pro-fessionalment
Les dones amb ingressos
alts han augmentat, però
encara n’hi ha poques als
càrrecs directius. GETTY IMAGES



29ara DIMECRES, 24 D’OCTUBRE DEL 2012 comviure

cadència masculina
En els matrimonis en què tots

dos cònjuges treballen, les dones
percebien de mitjana un 38,5% dels
ingressos de la família el 2010. Ai-
xò no obstant, si tenim en compte
tots els matrimonis, no només
aquells en què tots dos cònjuges te-
nen ingressos, la dona aporta la mei-
tat o més dels ingressos totals de la
família només en un 20% de tots els
matrimonis, segons Cohen, i en un
35% dels matrimonis la dona apor-
ta menys d’un 10%.

Un cop tenen fills, les dones solen
quedar més enrere respecte als seus
marits. Un cop més, aquest feno-
men reflecteix prejudicis contra les
dones treballadores. Fa uns anys,
uns investigadors de la Universitat
de Cornell van redactar currícu-
lums falsos, idèntics en tots els sen-
tits, excepte en el fet de tenir o no
fills i van demanar a universitaris
que avaluessin la idoneïtat dels can-
didats per obtenir una feina o un as-
cens. Va resultar que les mares teni-
en moltes menys probabilitats de
ser contractades.

Si es pot afirmar que s’ha exage-
rat l’ascens de les dones, es pot
afirmar el mateix sobre la decadèn-
cia dels homes. La irresponsabili-
tat i el mal comportament dels ho-
mes és un tema recurrent de la cul-
tura popular dels nostres temps.
Tanmateix, sempre hi ha hagut un
subgrup d’homes que es compor-
ten de manera cruel, coercitiva o
explotadora. El que ha canviat és
que, actualment, els homes que ac-
tuen així ho tenen més difícil per
mantenir aquests comportaments
en relacions a llarg termini. Les do-
nes ja no se senten obligades a
aguantar-los i l’ordenament jurí-
dic ja no els permet. Així, molts ho-
mes que haurien sigut marits inde-
sitjables que es comporten de ma-
nera censurable de portes endins,
ara són solters indesitjables que
proclamen les seves malifetes a
YouTube. Potser la seva grolleria
resulta patètica, però és molt
menys destructiva que les iniqui-
tats masculines d’altres temps.

De fet, la majoria d’homes es
comporten millor que mai. Des del
1993 s’han reduït a la meitat els ín-
dexs de violència de gènere, men-
tre que les violacions i els abusos
sexuals a les dones han caigut un
70% en el mateix període. Durant
les últimes dècades els marits han
duplicat la seva aportació a les fei-
nes domèstiques i han triplicat la
seva aportació a la cura dels fills.
Un impediment a seguir progres-
sant per a molts homes és el mateix
que durant molt de temps ha llastat
el progrés de les dones: invertir
massa esforços en la seva identitat
de gènere en lloc de fer-ho en la se-
va personalitat individual. Els ho-
mes topen actualment amb una sè-
rie de límits que s’assemblen sor-
prenentment als que la feminista

a

SÒNIA SANCHEZ

Les dones catalanes encara han de
fer moltes més hores de feina que
els homes per cobrar el mateix sa-
lari. Concretament, haurien de
treballar 53 dies més dels que té un
any per cobrar el mateix sou anu-
al que cobra un home fent la ma-
teixa feina, segons l’últim informe
de CCOO de Catalunya sobre la
dona al mercat laboral. I és que la
bretxa salarial a Catalunya és en-
cara del 18,5%, és a dir, que els in-
gressos bruts mitjans per hora
d’una catalana són un 18,5% més
baixos que els ingressos bruts mit-
jans per hora d’un català al mateix
lloc de treball.

Tot i que la crisi a Catalunya ha
afectat especialment sectors eco-
nòmics eminentment masculins,
com la construcció, el creixement
de l’atur ha afectat de la mateixa
manera les dones, o potser més, ja
que ha comportat la igualació dels
índexs d’atur dels uns i les altres
quan tradicionalment l’atur era

Les catalanes cobren un
18% menys que els catalans

més baix entre les dones. Ara hi ha
un 20,3% de catalanes aturades i un
20,7% de catalans aturats. El sindi-
cat posa en relleu, a més, una dada
preocupant i prou significativa de la
consideració femenina en el mercat
laboral. I és que, en el cas de les do-
nes, l’atur és més elevat com més alt
és el seu nivell d’estudis, mentre que
en el cas dels homes és al revés, com
més nivell d’estudis més baix és el
seu nivell d’atur.

El sostre de vidre continua bar-
rant el pas de les dones als càrrecs
directius de les empreses, més i tot
que en l’esfera política. De fet, l’any
passat cap de les empreses repre-
sentades a l’Íbex-35 estava presidi-
da per una dona, una caiguda dràs-
tica des del tímid 2,9% de dones que
hi havia en aquests càrrecs dos anys
abans, el 2009. En un esglaó més
avall, només el 8% dels vicepresi-
dents d’aquestes grans empreses
són dones, i entre els consellers ad-
ministratius, la presència femenina
és de l’11,3%. Unes xifres encara ri-
dícules, que constaten la dificultat

de les dones a Catalunya per esca-
lar professionalment en els sec-
tors econòmics més importants.
En la política, la situació és un pèl
millor, però en absolut és òptima.
Al Parlament de Catalunya, la pre-
sència femenina ha anat creixent
fins al 43% dels escons en aques-
ta legislatura a punt d’acabar (per
sobre fins i tot del 35% del Parla-
ment europeu), però al govern de
la Generalitat, en canvi, les dones
en càrrecs de responsabilitat són
només el 27,2% encara.e

DISCRIMINACIÓ 

El 2011 cap de
les empreses de
l’Íbex-35 tenien
una presidenta
dona. GETTY IMAGE

Betty Friedan va proposar de com-
batre el 1963, quan va identificar
una “mística de la feminitat” que
restringia l’autoimatge de les do-
nes i les seves opcions.

La mística de la masculinitat es-
tà institucionalitzada en les estruc-
tures laborals, segons tres nous es-
tudis que es presentaran aviat al
Journal of Social Issues. De la ma-
teixa manera que se solen penalit-
zar les dones que mostren ambici-
ons o comportaments masculins a
la feina, els homes que adopten
comportaments tradicionalment
femenins, com donar prioritat als
compromisos familiars, també en
pateixen les conseqüències. Així,
els que participen activament en la
cura dels fills i les feines de la llar
tenen més probabilitats de ser víc-
times d’assetjament a la feina. Els
homes que sol·liciten una baixa per
motius familiars tendeixen a ser
vistos com a dèbils o poc competi-
tius i s’enfronten a un risc més gran
que se’ls rebaixi de categoria a la
feina o que se’ls acomiadi.

Ara els homes s’han d’alliberar de
la pressió que els empeny a demos-
trar la seva masculinitat. Al contra-
ri del que auguraven alguns entesos,
l’ascens de les dones no presagia la
fi dels homes: ofereix a tots dos se-
xes un futur diferent.e

Directiva
Reding volia
per al 2020
un 40%
de dones
als consells
administratius

Ajornament
Després de
fer-hi retocs
legals,
la directiva
es votarà
al novembre

Primer revés per a la llei europea de quotes

La Comissió Europea no ha donat
suport a la directiva europea pro-
posada per la seva vicepresiden-
ta Viviane Reding per obligar a
augmentar el nombre de dones als
consells d’administració de les
grans empreses. A l’últim minut, i
després d’una intensa discussió,
s’ha decidit ajornar la votació fins
a mitjans de novembre. La raó ofi-
cial és que s’hi han de fer retocs le-
gislatius perquè hi ha dubtes so-
bre com imposar als estats aques-
ta quota (que preveu que el 2020
hi hagi un 40% de dones als con-
sells) i se’n farà un nou redactat.
Alguns reclamen que sigui una re-
comanació, però Reding insisteix
que serà una directiva.

I és que, fa dos anys, la vice-
presidenta de la CE ja va fer una
crida amistosa a les grans com-
panyies perquè s’autoregulessin
i perquè donessin entrada a més
dones als llocs no executius del
seus consells. La realitat és que,
actualment, els homes ocupen el
85% dels seients i, al ritme actu-
al, segons ha assenyalat Reding
en diverses ocasions, “es trigaria

40 anys a assolir un equilibri
significatiu”.

Reding, però, no tira la tovallo-
la i ahir a Twitter piulava que no
renunciarà a la proposta. Ella
mateixa va fer públics a la xarxa
social els noms dels comissaris
que li donaven suport, com Joa-
quín Almunia, Oli Rhen i Michel
Barniers. Entre els que s’hi opo-
saven hi havia dones com Cathe-
rine Ashton, Neelie Kroes i Ceci-
lia Malmstrm. En alguns casos,
com comentava ahir l’eurodipu-
tat Raül Romeva a ACN, ho han
fet pressionats pels seus països.
Ja fa uns mesos el Regne Unit,
Holanda, Bulgària, Letònia, Es-
tònia, Lituània, la República Txe-
ca, Hongria i Malta van enviar
una carta a Reding per demanar-
li que retirés la seva proposta le-
gislativa. La baralla ara mateix és
ferotge i afecta altres òrgans eu-
ropeus. El Consell Europeu aca-
ba de vetar de manera simbòlica
un candidat per al comitè execu-
tiu del Banc Central Europeu en
protesta perquè no hi havia cap
candidata femenina.


