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NÚRIA ESCUR
Barcelona

C ada vegada costa
més d’endevinar l’e-
dat d’una dona. I la
culpa no la té només
l’àcid hialurònic. Els

canvis socials, laborals i cien-
tífics experimentats en els últims
25 anys han aconseguit que la
frontera entre les dècades de la
vida d’una dona quedi definiti-
vament difuminada. Per això, ara
com ara, hi ha dones d’entre 50 i
60 anys que viuen experiències
cronològicament més pròpies
d’entre els 40 i 50.
Coincidint amb la celebració

del dia internacional de la Dona
s’ha inaugurat l’exposició Ser do-
na. Avui, que romandrà oberta al
públic fins al dia 1 de setembre al
Museu Marítim de Barcelona.
Allà trobaran les respostes a
aquesta curiosa evolució de les
etapes de la vida de la dona con-
temporània.
Una bateria de cinquanta víde-

os presentats en primera persona
ofereixen testimonis reals de te-
mes que han determinat, defini-
tivament, la realitat de la dona
d’avui. La maternitat tardana,
per exemple. “Jo volia ser mare
jove, però per qüestions laborals
no em vaig decidir. Al final, quan
em vaig quedar embarassada als
30, vaig tenir un xoc emocional.
Em vaig espantar, creia que no
estaria preparada”, explica Àu-
rea Ripoll, que confessa que, fi-
nalment, lamaternitat va ser l’ale-
griamés gran de la seva vida. “No
és inconvenient; aprens a incor-
porar el teu fill a la vida d’abans”.
Comella, altres dones han pas-

sat per aquesta reflexió. De fet,

per a la doctora Anna Veiga, di-
rectora d’R+D+I de biologia del
servei de reproducció de la Fun-
dació Dexeus, aquest és el fet
més determinant en lustres. “Te-
nim llibertat reproductiva. I
aquest és, sens dubte, el canvi
més gran. A la consulta ens arriba
un perfil de dona madura que vol
portar endavant un embaràs. I
que, encara que alguns conside-
rin que s’acosta a la menopausa,
pot fer-ho amb garanties”.
Plantejada com un homenatge

a totes les dones en un dia histò-

ric com avui, l’exposició s’ha vol-
gut basar en aquests testimonis
de dones reals. Sònia Pujol n’és
una, un dels pocs casos de dones
amb lesió medul·lar que han po-
gut donar a llum amb part vagi-
nal. “Vaig pensar: estic en una ca-
dira de rodes, d’acord, però al fi-
nal... què necessita un fill d’una
mare?Vaig concloure que capaci-
tat d’estimar. I això, als meus dos
fills, no els ha faltat”.
Presència on line, pantalles, ví-

deos, retrats de gran format que
il·lustren etapes, des de la infante-

sa fins a l’adolescència, de la ple-
nitud a l’envelliment actiu, grà-
fics i dades sobre totes les varia-
bles –sexualitat, família, treball o
educació– es confabulen en un es-
pai batejat Jardí de la pluralitat.
“Una manera de divulgar i evitar
pors”, explica el doctor Pere Bar-
ri, del departament d’obstetrícia i
reproducció i president de la Fun-
dació Dexeus.
Aquestes pors també han dis-

minuït. Tot i que actualment un
17%de les dones no van al ginecò-
leg per les revisions, fa 25 anys
més d’un 50% no hi anava mai.
“Hempassat d’unamedicina tera-
pèutica a una de preventiva en la
qual la majoria de pacients estan
sanes”, resumeix el doctor Barri.
Aleshores, en quins aspectes ha
millorat la vida? “Es cuiden molt
més i no sols a nivell estètic, inver-
teixen en salut, però el seu ene-
mic és l’estrès i la pressió socio-
professional que viuen”.
L’esperança de vida de la dona

occidental se situa al voltant dels
85 anys. Si caben moltes vides en
una..., quin paper té avui l’edat?
“És un factor clau per a la repro-
ducció de la dona i es veu perjudi-
cat per la seva incorporació al
món laboral. Un 60% de les do-
nes considera la maternitat com
un obstacle per a la vida profes-
sional”, explica el doctor Pere
Barri. Però en termes de salut la-
boral no tot és una dificultat. Fa
28 anys que la doctora Montse
Manubens es dedica al tracta-
ment de la menopausa en la uni-
tat corresponent de la Fundació
Dexeus Salut de la Dona. “Primer
vam pensar que les dones treba-
lladores, excessivament estressa-
des, potser se saltarien les revisi-
ons ginecològiques. Però la reali-

Lesedats
sense frontera

Els avenços sociocientífics fan que la dona
esquivi el dictat de la seva edat cronològica

“Assumeixenqueés cosadedos”

ANNA VEIGA

“Ens arriben més
dones madures que
volen ser mares i ho
són amb garanties” Detall de l’exposició Ser dones. Avui, al Museu Marítim

L A M I R A D A D E L ’ H OM E

]Acumula tants anys d’ex-
periència professional que
ja deu haver perdut el comp-
te. Ha escoltat centenars
d’històries de dones, de ma-
nera que ha estat confident
de les seves lluites i testimo-
ni de la seva evolució. El
doctor Pere N. Barri Ragué,
president de la Fundació
Dexeus, ha estat l’encarre-
gat de comissariar l’exposi-
ció Ser dona. Avui. “M’il·lusi-
ona la divulgació que cada
visitant podrà trobar en les
pantalles tàctils. Els i les

joves s’emportaran una
gran quantitat d’informació
mèdica que els permetrà
conèixer els canvis fisiolò-
gics de cada etapa de la vi-
da. I amb l’exposició s’ado-
naran dels passos més im-
portants que ha fet la dona
en les darreres dècades.
Només el coneixement acon-
seguirà trencar, finalment,
l’anomenat sostre de vidre”.
Afegeix Pere Barri que “l’ho-
me d’avui ja ha assumit que
temes com l’embaràs o la
infertilitat són cosa de dos”.

8 de març, dia internacional de la Dona

MONTSE MANUBENS

“La dona treballadora
porta amb més rigor
els seus controls, per
això envelleix millor”

Tendències
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La crisi ha dificultat
la conciliació laboral i
familiar, segons un 36%
d’espanyols del sondeig

La bretxa salarial home-dona
creix amb la crisi, segons un
37% d’espanyols enquestats

Un 45% d’espanyols de
l’Eurobaròmetre creu que el fet
de ser mare és un factor que
condiciona per trobar feina

Que un home tingui fills només
condiciona que li donin una feina
segons un 9% d’enquestats

L a dona és l’ésser més
precís i preciós de la
creació. En un temps
en què el món és a les

seves mans, no només reafirma
la seva posició en l’univers sinó
que afronta, i venç, la batalla
comuna tot potenciant les se-
ves armes intrínseques. Més
enllà dels avenços que la medi-
cina, la cirurgia i els tracta-
ments posen al seu abast, les
millores aparents són cada ve-
gada més resultat de
les seves metamorfo-
sis interiors. No és
només la bellesa tra-
duïda en l’absència
d’arrugues, sinó per
tota una revolució
interna procedent
d’inquietuds resoltes,
equacions que fins
ara potser els queda-
ven amagades pel
seu paper reproduc-
tor. La funció de
mare imperava sobre
qualsevol altre paper
aparcat en un altre
món, masculí singu-
lar, al qual a elles els
estava parcialment i
veladament prohibit
el pas. La mostra
d’avui al Museu Ma-
rítim de Barcelona
és un passeig per les
edats de la dona on
resulta cada vegada
més difícil col·locar les se-
nyores en una franja d’edat
determinada. Els rostres són
els resultats d’un canvi que va
més enllà d’una transformació
en voga, diguem simplement
estètica.
No només són elles, els cin-

quanta rostres nets de les imat-
ges de l’exposició, sinó que
l’exemple més palpable de tot
aquest esdevenir-se que cele-
bra de forma plural el dia inter-
nacional de la Dona, i de la
qual Ser dona. Avui és una cele-
bració de reconeixement i agra-
ïment. El primer, per acceptar
la seva victòria per aquesta

superació; el segon, per com-
partir i anul·lar l’eterna guerra
de sexes de la qual elles ja sorti-
en vencedores tan sols pel fet
de la maternitat, que mai no
havien utilitzat com a arma de
protecció.
Ara com ara la dona és a tots

els fronts i pot caure en els
mateixos errors que l’home,
com a partícips d’una humani-
tat subjecta a totes les tempta-
cions davant les quals poden
sucumbir. Tot i que potser
elles aporten aquest toc més
lògic, sensible, aquesta intuïció
que imposen a les seves decisi-
ons, o sigui, aporten aquesta

parcel·la humanista per a la
qual estan parcialment dotades
sens dubte gràcies al miracle
de la vida, la procreació, el
manteniment d’una espècie a la
qual elles donen forma. I vida.
I la vida és avui al Museu

Marítim de Barcelona, on ahir

a la nit el doctor Pere Nolasc
Barri va inaugurar una mostra
tan bonica d’intenció com de
disseny. Comissionada per la
periodista Elisenda Camps, va
reunir la societat barcelonina,
les senyores de la qual són el
fidel reflex de l’esperit de l’ex-
posició. Ernestina Torelló;
Montse Pinyol i el seu exclusiu
barret d’Armani; la doctora
Montserrat Bernabeu; Dolly i
Inma Fontana; Lorenzo i Gio-
vanna Quinn; Emy i Antoni
Vives Fierro; Isona Passola;
Santi Millán; Higinio Raventós,
Carles Cuatrecases; Alejo Mar-
tínez-Bordiú i Patricia Carulla;

Mariví Vilá; Mariona Carulla;
el doctor Bartolomé Martínez-
Jover; Sandro Rosell: ells van
ser alguns dels participants en
aquesta celebració.
També hi van anar les es-

poses dels barcelonistes Pedro,
Thiago i Messi (Carol Martín,
Julia Vigas i Antonella Roccuz-
zo, respectivament) que van
passar com una exhalació
sense aturar-se al photocall, tal
és la mostra de la seva implica-
ció ciutadana. De tota manera,
allà hi havia Xavier Trias, re-
bent amb Barri, conversant
amable com una mostra d’afec-
te solidari.

tat és just la contrària: la dona
que treballa és la que actualment
porta ambmés rigor els seus con-
trols; per tant, arriba a la vellesa
en millor estat”.
Els temes de dones haurien de

ser temes d’homes. Així ho han
entès els més joves. A la consulta
el doctor Pere Barri ha detectat
canvis importants en l’actitud
d’aquests homes acompanyants.
Els dirigeix una recomanació.
“Les dones són diferents, ni mi-
llors ni pitjors, diferents. Cultu-
ralment tenen assumit el rol de
l’organització familiar i la carre-
ra professional. Crec que aquesta
presumpció ha de canviar”.
“Als seus homes –continua–

els diria que entenguin i, sobre-
tot, respectin aquesta diversitat
biològica i que no imposin o do-
nin per fet que per ser dona cal

arribar a tot, com a esposa, com a
mare, com a professional”.
Sembla, doncs, que la medici-

na avança pel mateix camí que
les dones, que intenta donar res-
postes a situacions noves. Per a la
doctora Maite Cusidó, cap de la
unitat de risc oncològic a la De-
xeus, “en els últims 25 anys les
dones han passat a entrar a un
grup de risc –més fumadores,
més dietes, més estrès– i a endar-
rerir la seva maternitat per no
obstaculitzar la seva vida labo-
ral”. El repte és per a tots, homes
i dones, perquè, tal commanifes-
tava fa poc, públicament, el pin-
tor Gonzalo Goytisolo, “el mas-
clisme oprimeix la dona, però
ens té agafats pels ous a tots”.c

www.lavanguardia.com

SEGUIU L’ACTUALITAT DEL DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA A

EL MIRADOR

Josep Sandoval

DESIGUALTATS DE
SEXE SEGONS
L’EUROBARÒMETRE

L’alcalde Xavier Trias al costat del doctor Pere Barri, ahir a la nit al museu

Pares

La societat
barcelonina va
aplaudir una mostra
tan bonica d’intenció
com de disseny

Mares

ÀLEX GARCIA

ÀLEX GARCIA

Diferència salarial

L’esperança de
vida de la dona
occidental es xifra
en els 85 anys.
Però gràcies als
avenços científics,
els canvis socials i
l’esforç personal,
una dona d’avui
és capaç de viure
“diverses vides en
una” al marge de
la data que figuri
al seu DNI

Conciliació

Les cares
de l’edat

La sort de ser dona
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]Belén Sobrino (Madrid,
1974) va estudiar periodis-
me a la Universidad Com-
plutense i de seguida va
tenir ganes d’agafar la mot-
xilla. El seu interès pels te-
mes socials i els drets de les
dones la van portar, després
d’un temps a Mèxic, a Lon-

dres, on va cur-
sar un postgrau
de cooperació a
la School of Ori-
ental and Afri-
can Studies i va
veure clar que
era la seva pas-
sió. Després del

màster es va embarcar com
a cooperant en un projecte
a Ciudad Juárez i va recalar
a diversos països americans.
Des del 2010 treballa a Bar-
celona com a responsable
de drets de les dones a
Intermón Oxfam.

CRISTINA SEN
Barcelona

A Ciudad Juárez la im-
punitat t’esquitxa”.
Belén Sobrino, res-
ponsable dels progra-
mes de drets de les

dones d’Intermón Oxfam, fa re-
ferència a la impunitat envers el
feminicidi, a l’evidència quemol-
tes societats tenen interioritzada
la violència contra les dones com
un fet inherent a la vida. La Belén
es va obsessionar amb Ciudad
Juárez quan treballava a Mèxic
de periodista en una publicació
digital sobre temes de cultura, i
sentia i llegia el que passava a la
frontera. Al cap d’uns quants
anys va aconseguir anar-hi com a
cooperant. Durant els dotze me-
sos que hi va passar va veure i en-
tendre moltes coses.
Després de gairebé una dècada

fora d’Espanya –la major part del
temps l’ha passat treballant en
oenagés pels drets de les dones a
Amèrica Llatina–, la Belén asse-
gura que es pot lluitar i guanyar,
que s’aconsegueixen avenços
amb petits o grans projectes que

de vegades obliguen els governs
a reflexionar. Però que aquests
avenços en els drets de les dones
són fràgils, allà i aquí.
“Com que depenen del poder

polític –assenyala–, poden re-
trocedir en un tres i no res, per-
què no es consideren prioritaris;
te’ls donen i te’ls prenen”. No són
prioritaris en els sistemes de po-
der d’ordre masclista interio-
ritzat, i per això es considera
igual d’important aconseguir que
es legisli a favor de la dona com

que després aquestes lleis tin-
guin el desenvolupament i el
pressupost suficient.
El primer dia a Ciudad Juárez,

la Belén va anar caminant al su-
permercat i va notar que se lami-
raven d’una manera estranya, no
hi havia dones al carrer. Va ser
l’únic dia que hi va anar tota sola
caminant. Des d’aleshores, i com
li van recomanar, sempre es va
desplaçar amb cotxe i amb els bo-
tons de seguretat activats. Però la
vida per a una dona tampoc no és

fàcil, assenyala, aHondures, Gua-
temala o molts altres països de
Llatinoamèrica.
“Realment ho veus tan exage-

rat?”. Això és el que de vegades li
preguntaven les dones del país
on cooperava. És una pregunta,
explica, quemostra com tenen in-
terioritzat que “és normal” que
s’exerceixi violència contra elles,
i aquí hi ha el primer pas per can-
viar les coses, la consciència que
tenen drets i que cal lluitar per-
què es reconeguin, igual com les

mexicanes van aconseguir portar
fins al Tribunal Interamericà de
Drets Humans l’Estat mexicà
com a responsable del feminicidi
a Ciudad Juárez.
Cada lloc té uns problemes dife-

rents, però la desigualtat –poc o
molt– és a tot arreu. Des d’In-
termón, la Belén s’encarrega dels
programes pels drets de les do-
nes a la República Dominicana,
Nicaragua, Guatemala, Colòm-
bia, l’Equador, el Perú, elMarroc,
Burundi i el Brasil, país del qual
ja surten. Al Perú, per exemple,
es treballa amb “dones populars”,
és a dir, treballadores domèsti-

ques o mestresses de casa que,
com a col·lectiu, poden haver es-
tat excloses, subratlla, dins del
“feminisme elitista”. Al Marroc
està en marxa, i a bon ritme, un
programademillora de les condi-
cions de les treballadores de la
maduixa a la zona de Larraix.
Els productors, explica, les re-

collien en furgonetes en un po-
blat i les portaven a les zones de
recol·lecció sense cap dret i en
unes condicions pèssimes. “Quan
van veure que volíem i podíem
millorar les condicions laborals,
la retribució econòmica, s’hi van
apuntar. Avui –diu– han aconse-
guit mobilitzar els ministeris.
El punt de partida dels projec-

tes són les organitzacions de
dones que hi ha en cada país, en
cada zona. S’hi afegeix Intermón
per fer front a un immens ventall
de dificultats. A Burundi, el pri-
mer pas és garantir els drets
reproductius, que puguin donar
a llum sense posar en perill la se-
va vida. “Aquí calen mesures
dràstiques,morir així també és vi-
olència”, diu la Belén.Mil camins
en què cal avançar i massa drets
que cal consolidar.c

EL FEMINICIDI

“Moltes societats
tenen interioritzada
la violència
contra les dones”

DeMadrid a
Barcelona, després
d’un tombpelmón

8 de març, dia internacional de la Dona

Belén Sobrino aquesta setmana en un cafè barceloní

Observant la post-‘primavera àrab’

A LA FRONTERA

“A Ciudad Juárez la
impunitat t’esquitxa,
però s’ha aconseguit
denunciar l’Estat”

PEDRO MADUEÑO

BEATRIZ NAVARRO
Brussel·les. Corresponsal

L a conciliació és cosa de la
dona. A diferència del que
passa en el cas de les ma-

res, tenirmés fills no ésmotiu per-
què els homes optin per treballar
a temps parcial.
És la tendència que, tenint en

compte les xifres publicades ahir
per Eurostat, l’oficina estadística
comunitària, s’aprecia a tota la
Unió Europea i de manera més
aguda que la mitjana de la Unió
Europea, a Espanya.
Només un 7% dels homes

sense fills treballa a temps par-
cial a la UE, un 21,7% en el cas de
les dones. Les coses canvien

quan la família comença a créi-
xer. Amb el naixement del pri-
mer fill, el percentatge d’euro-
pees que treballa a temps parcial
s’eleva al 32,2%, mentre que el
dels europeus cau a un 4,5%. És a
dir, amb el naixement del primer
fill, el més habitual és que elles
passin a treballar menys hores i
ells, més.

A cap país de la UE no s’ob-
serva que l’arribada dels fills
augmenti la taxa d’homes que tre-
balla a temps parcial. Aquesta
dada pot tenir relació ambuna al-
tra estadística que s’ha mogut
molt poc en els últims anys: la do-
na cobra un 16% menys que l’ho-
me per la mateixa feina. És a dir,
treballa de franc 59 dies a l’any,
segons les xifres publicades per
Eurostat al febrer.
Amesura que la prole augmen-

ta, les mares són les més proclius
a treballar a jornada partida: amb
tres fills o més, un 49,6% de les
treballadores europees treballa a
temps parcial. En canvi, el per-

centatge de pares que opten per
aquesta situació o s’hi troben con-
tinua a la banda baixa, al mateix
nivell que el de treballadors sen-
se fills (7%).
A Espanya, la situació és simi-

lar. La taxa de dones que treba-
llen a temps parcial salta d’un
17,7% a un 25,5% amb el naixe-
ment del primer fill i passa a un
40,7% quan tenen tres o més
nens. Quant als homes, només un
7,4% treballa a temps parcial
quan no té fills, percentatge que
es redueix a un 4,9% quan neix el
primer fill i repunta lleugera-
ment fins a un 5,5% quan hi ha
tres o més nens a la família.c

Tenir fills augmenta les hores laborals de l’home i redueix les de la dona

Queconciliïnelles

]The London School of Eco-
nomics i Intermón Oxfam
han posat en marxa aquest
gener del 2013 un ampli estu-
di sobre la situació dels
drets de les dones després
de les primaveres àrabs. L’es-
tudi es realitzarà durant
vuit mesos i el lideraran ex-
perts àrabs. Es parteix de
l’evidència de la victòria
dels partits islamistes en les

recents eleccions parlamen-
tàries i presidencials, i el
temor que els drets de les
dones i la seva participació
política es vegin minvats, tot
i que encara no hi ha prou
elements per assenyalar que
el temor és fundat. En la
presentació es recorda que
l’emergència dels partits
islamistes en aquestes regi-
ons ja té un recorregut llarg,

i ha tingut a veure amb
l’aproximació de la comuni-
tat internacional (occiden-
tal) des dels atemptats de
l’11-S (2001); una aproxima-
ció a actors polítics i organit-
zacions benèfiques musulma-
nes que incloïen dones i que
es van poder presentar com
a garants del benestar i l’aju-
da social en detriment dels
moviments laics de dones.

Els poders polítics poden fer desaparèixer en un tres i no res els drets de les dones, diu la responsable d’Intermón

“Elsavençossónmolt fràgils”


