


ra.2. ANÀLISI DEL DISCURS DE

LES DISCUSSIONS EN GRUP SOBRE L'INDIVIDU ACTUAL
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IIU.1. PRESENTACIÓ DELS TEMES

A nivell de contingut temàtic, trobem que de la lectura de les

entrevistes apareixen una sèrie de temes que es repeteixen en totes elles amb

més o menys freqüència i que, abans de passar a analitzar amb més detall per

tal de veure com es sostenen i funcionen en el discurs, voldríem assenyalar per

indicar on se situa la problemàtica. Així, doncs, observem que a partir de la

primera consigna, "que parlin sobre com veuen l'home i la dona en aquests

moments", surten els aspectes següents:

a) La qüestió del canvi de la situació de la dona en la societat (aquest punt

funciona com a "motor" en totes les discussions i és a partir d'aquí que es van

plantejant d'altres problemàtiques).

b) La reorganització i transformacions de les definicions tradicionals del

masculí i el femeni.

c) El masclisme.

d) Els dubtes i inseguretats en les 'identitats'.

e) La situació de la igualtat de sexes en aquests moments.

f) La crisi dels valors tradicionals i els nous valors: el predomini de l'aparença

sobre l'essència.

g) L'individualisme.

h) La desimplicació del polític i el públic i l'interès pel quotidià i el privat.
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Per a tal de poder-nos aproximar a les contruccions que aquests

temes reben en les entrevistes, com són explicats i destriar-ne quins possibles

efectes se'n poden derivar, hem optat per dividir l'anàlisi en dos grans blocs,

el primer fent referència a les relacions de gènere (Bloc I, tema 1), i el segons

a la crisi de valors i l'individualisme (Bloc 2, tema 2), però contemplant en

ambdós apartats quines cosntruccions de la identitat i de l'individu' (tema 3)

en sobresurten. Cada un dels apartats es troba al mateix temps organitzat al

voltant d'uns nuclis temàtics que pretenen exposa,r d'una banda, els temes que

van sorgint i que ens permetran d'establir-ne relacions amb les construccions

sobre la "condició postmoderna" i, de l'altra, treballar cada un d'aquests

apartats temàtics com entitats més o menys autònomes, pel que fa al que els

dóna coherència explicativa. Cal afegir, però, que tanmateix en cap moment

es presenten deslligats dels supòsits generals que guien cada un dels blocs i que

presentem a l'inici de cada bloc.

Una altra cosa a considerar és que l'ordre d'aparició dels temes

en les discussions varia en funció del que hagi sortit primer com a tema,

després de la consigna, "que parlin sobre com veuenl'home i la dona ens

aquests moments", i com continua el discurs i, també, pel que s'ha fet sorgir si

hi ha algun aspecte dels que ens interessaven que no s'ha parlat.

Una característica de l'inici de gairebé totes les entrevistes és

l'expressió que no es pot generalitzar, de quin home o de quina dona parlar,

són molt diferents d'un lloc geogràfic a un altre o d'un nivell sòcio-econòmic

a un altre, etc. Finalment, però, s'acaben fent certes generalitzacions per

extensió a qui consideren semblants a ells/elles mateixos/es, això vol dir

universitaris, habitants (nascuts o no) en una gran ciutat, del medi intel·lectual,

etc., o bé com a contraposició a la particularització de les referències
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personals o d'amics i coneguts. Aquesta consciència és molt marcada quan es

parla de la dona i, en canvi, no sembla tant present quan es parla de l'home.

Passem tot seguit a l'anàlisi de cada un dels blocs anunciats.

Presentarem la nostra anàlisi i les seves conclusions incloent una sèrie

d'exemples de les transcripcions: de les entrevistes, no com a il·lustracions de

les dades, sinó com a exemples de les mateixes dades, en el sentit que ho

entenen Potter i Wetherell (1987), que són les mateixes qüestions, no un recurs

a partir del qual es reconstrueix l'assumpte o la qüestió que es tracta, i tal com

proposen aquests autors amb l'objectiu de presentar les anàlisis i les

conclusions d'una manera que el lector pugui seguir les interpretacions que

n'hem fet.
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m.2.2. ANÀLISI BLOC I: LES RELACIONS DE GÈNERE

De la lectura de les entrevistes es desprèn que un factor que

dóna consistència al discurs és la idea que hi ha un canvi en la societat, arran

de l'augment de la participació de la dona en l'esfera pública.

Els supòsits que guien el discurs són:

1. Hi ha una situació de desigualtat entre els sexes;

2. Aquesta situació de desigualtat esta canviant;

3. En teoria tots som iguals;

Estan contínuament contraposats a l'expressió del seus respectius

contraris, així trobem que es tendeix a negar que en certs casos hi hagi una

desigualtat, que el canvi que s'estigui produïnt es doni igual per tot arreu i que

quan es doni suposi realment una situació d'igualtat. Passem a veure com

s'organitzen tais dilemes en les discussions.
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11122,1. La relativització com a construcció explicativa i els efectes de

neutralització o desessencialització

Abans de passar a veure els continguts del discurs, pel que fa a

les construccions que emergeixen de l'home i de la dona, voldríem indicar la

forma en què s'articul.len en el discurs la particularització i la generalització

enl parlar de l'home i la dona, així com les contradiccions generals que hem

presentat abans. Assenyalarem d'antuvi, que l'efecte que el discurs ens ha

produït es mobilitza a partir d'un traçat de semblances i diferències entre

sexes, construïnt-se cada una d'elles amb la directa implicació de la seva

respectiva contrària complementària i que serveix per sostenir un dilema de

fons: la igualtat teòrica contraposada a la desigualtat pràctica, amb uns efectes

però que transcendeixen el ritme del propi discurs.

Trobem així:

lr. La utilització de les diferències entre un mateix sexe per

evitar la universalització de les afirmacions tant sobre la seva esssència com

per la descripció de la seva situació social. És a dir, per evitar la generalització

postitiva o negativa amb un efecte de relativització.

Hi ha una tendència en un primer moment a expressar una

dificultat en parlar en general, ja que "hi ha molts tipus diferents de dona", i a
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més a més, per cada una de les circumstàncies són difernts, una negació a fruir

la dona:

"Dl - Però vull dir que no puc... jo no puc parlar, doncs, la dona avui dia
està tal, primer perquè hi ha molts tipus de dona, segona perquè depèn de
en qui estan vivint o si estan vivint soles o estan vivint amb algú. No sé.
És complicat." (IV)

O bé fent referència a diferències geogràfiques:

"Dl: Ya, pero hablar de la mujer en Barcelona es seguro que es diferente
de la mujer en Albacete." (I)

2n. La utilització de les semblances entre els diferents sexes,

justament també per qüestionar el que hi hagin diferències, segons les

tradicionals definicions de gèneres, en el sentit de desigualtat, aconsegueix

també un efecte de relativització, però aquesta vegada amb dues

conseqüències diferents:

a) Un efecte de difuminació de les clàssiques fronteres entre els

dos sexes, la qual cosa serve« per difuminar les definicions de

gènere tradicional; i

b) un efecte de neutralització de les denúncies de situacions

d'inferioritat o desigualtat. En aquest cas, les analogies

establertes entre els dos sexes el que fan en realitat és en

comptes de negar les diferències és negar les denúncies

polítiques de situacions de desigualtat.
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En l'extracte que presentem a continuació, la resposta es dóna

a l'expressió d'una situació de desigualtat viscuda per les dones amb l'exemple,

en la situació en què es troben si van a un bar. La intervenció és en el sentit

que per a un home també pot ser problemàtic, no per les mateixes raons,

s'aclareix,però també problemàtic amb un efecte de tornar semblants ambdues

situacions:

"H3 - ( ) Un petit detall amb això de sortir a la nit. Que jo com a home
també em sento quantitat de vegades oportunitats importunables sortir de
nit perquè el comentari implícit ( ) qualsevol home que surt de nit és que
si tu si fins altes hores de la nit estàs "por ahí" és per dues coses, o perquè
busques rotllo, lo qual també potser no és una violació física però si que
directa o indirectament és una cosa que també molesta o potser segon
perquè vas a agafar una gran bolinga, així de clar, és lògic, és una mica
de les coses per les quals se suposa, i això potser hem sentit centenars de
vegades comentaris, llavors el que tampoc no entenc és perquè els homes,
vull dir, malgrat això també vull dir això és una qüestió de /violentado/
almenys verbal, perquè contínuament es diu, perquè fins i tot jo també ho
he dit etc., etc., a altre gent i tal, doncs perquè malgrat tot continuarem
sortin a les nits i les noies no. Aleshores, o potser no surten tant com els
homes, aleshores, vull dir que entenc que continuïn havent unes diferències
o sigui que un determinat tipus de coses que són no bones ()." (III. 10)

En una altra de les entrevistes trobem un comentari en el mateix

sentit, però en qual s'arriba a afirmar que potser pot haver-hi el mateix perill

que violin una noia que un noi.:

HI:"(...) Pero puede ser, me parece que influye mucho el hecho de que al no salir
ellas pues se las va a mirar mal y si ellas dicen de pronto un día pues ahora
vamos a salir la que quiera y no le va a pasar nada, pero no siempre hay riesgo
de violación. También hay el riesgo de que violen a un chico, pero si salieran
todas las chicas a la calle, habría el mismo riesgo de que violen a un chico de que
violen a una chica, o a lo mejor más a que violen a un chico, no sé. Es la
manera de plantearse las cosas. Claro que el riesgo para que te violen siendo una
chica es mayor, claro porque encontrarás 50.000 chicos y 10 chicas en juego
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saliendo, es que es esto, <totsparlen> si las chicas se quedan en casa, dirán claro
yo no voy a salir sola." (HIJO)

Observem com, en ambdós casos, la tendència a negar les

diferències el que fa és "ignorar" una situació de desigualtat i desproveir-la de

la seva capacitat de denúncia,

En ambdós cassos es desplaça la culpabilitat de la discriminació a una

qüestió situacional, en el sentit que es dona pel fet de que no hi han més dones

que realitzin aquesta conducta, i s'el.ludeix la participació del masclisme

(aquest aspecte s'analitza amb atenció més endavant).
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111222. El masclisme. La culpabililtat com a cosntructe explicatiu i la

responsabilitat com a element que procura el canvi

L'explicació de la desigualtat ve argumentada per l'existència del

masclisme. La seva persistència, s'argumenta, és la que fa que encara es doni

en desigualtat entre els sexes. Caldria un canvi per tal de que desaparegués.

Aquest punt de partida que es troba en quasibé totes les discussions, es

complexifica enormement per dos atribucions que subjaceixen en cadascuna de

les dues situacions. Així, trobem que la persistencia del masclisme ve recolçada

implícitamenet per una atribució de culpabilitats que pren diferents formes tal

com presentarem tot seguit.

Per la seva banda, la qüestió del canvi implica una atribució de

responsabilitats per dur-lo a terme que també pren diferents formes i

significats. Trobem que se'n desprenen dues construccions diferents de la

identitat, una que la conceb com quelcom més fixa i l'altra que la concep com

quelcom mutable.

Ir. La persistencia del masclisme.

Es va construint en el discurs el tema de la desigualtat de la

dona, fent referència a la persistència del masclisme. Aquesta persistèmnci es
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presenta com a aonseqüencia de la mateixa participació de les dones, és a dir,

com a complices i que trobem construïda en el diseurs fent referència que s'han

"permès" el masclisme, donant, doncs, a la dona un paper actiu i no com a

cvictima i remetent-lo a causes personals que poden tenir a veure amb el tipus

de personalitat, o per raons de comoditat. Aquest tipus d'explicació fa a la

persona responsable desvinculant-la de les circumstàncies sòcio històriques.

Tanmateix, no és l'únic tipus d'explicació, trobem que se'n formulauna altra

que desplaça el pes cap a la situació sòcio-cultural.

De la lectura dels textos emergeix una altre tipus d'explicació que

fa referència a la participació dels homes que és construïda a partir de

justificar la seva conducta, presentant-la com a fruit d'un "determinisme" intern

o social que emergeix amb la referència a l'essència de laseva identitat, que és

fruit d'un doble discurs que lapot presentar ja com quelcom de mutable o al

contrari, com de caire més fix. Com que el text ens ha produït aquests efectes

passema exposar-ho tot seguit, però sistematitzant lesnostres interpretacions,

sota el títol de "persistència del masclisme", que és el que li dóna consistència.

a) La complicitat de les dones en el manteniment del masclisme

De leas intervencions següents es desprèn aquesta imatge que si

hi ha hagut masclisme és perquè lees dones ho han fomentat elles mateixes o,

simes no, com a mínim ho han permès:

"Dl: De todas formas, yo también pienso que las grandes fomentadoras del
machismo son las mujeres.

H3: Claro, claro, de todas formas yo pienso que () /•
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Dl: /ßue si ha habido machismos es porque las mujeres lo han
permitido/" (1.2)

Aquest tipus de diseurs posa en evidencia la participació de la

dona en un doble sentit: per una aprt trencant amb la visió de la dona només
«

com a victima però de l'altra presentant el problema remetent-lo a l'individu

i descontextualitzant-lo sòcio-històricament.

La qual cosa, donada la seva aparent contradicció inherent -les

dones com a victimes i fomentadores al mateix temps- porta a explicar-se en

funció de dues causes diferents:

1. Causes personals: comoditat, tipus de personalitat, etc.

L'explicació que les dones restin dins una situació masclista

s'explica al·ludint que és perquè ja els va bé o *** com a dependent de la seva

pròpia personalitat. En aquest extracte es parlaa d'una dona que es queda a

casa perquè facilita la vida al seu marit; la qual cosa es considera negativa,

però atribuïnt-la a un qüestió de personalitat.

"H2: Yo, por ejemplo, conozco un albañil que, bueno, el hombre, estuve
un dia en su casa, me comentaba la mujer, me comentaba que antes de
casarse trabajaba y como era albañil, bueno, su marido dice que su nivel
de vida, eso me dijo ¿no?, su nivel de vida aumenta si "tu te quedas en
casa". Claro, llega a casa, tiene la comida hecha, lo tiene todo hecho.
Claro, la mujer prefiere quedarse en casa y eso, hombre, de cara a la mujer
lo veo bastante mal o sea. Ella depende, ella está allí para que el nivel de
vida de su marido suba, suba. Es un poco fuerte.

Hl: También dependerá de la propia personalidad de la mujer.

H2: Claro, a ella, a ella le interesa/'
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Hl: ./ () Este trabajo, bueno, lo entiendo como trabajo, como trabajo
cualquiera,

H2: Si, si/'trabajo/'

Hl: Y que, por tanto, le apetezca cuidar la casa, de los niños o de mil
cosas así, es decir, que esto es muy aleatorio, dependerá también de la
propia personalidad de la persona en cuestión. " (L2)

O presentant com a comoditat o facilitat l'acceptació de

l'obediència a l'home:

"D2 -1 que... hi ha casos que tots segurament coneixem, de... de dones que
accepten el matxisme tranquilament, perquè sembla una postura fàcil, si
ja l home condueix, li diu lo que ha defer i lo que no ha defer i per tant
la vida és més còmode. " (V.)

En aquest cas, trobem una constrcció de la dona com a passiva

i una atribució de causes psicologitzada.

2. Causes sòcio-culturals: la dependència econòmica, i la manca

d'informació cultural formarien altres continguts compartits a explicar el

perquè les dones continuen assumint el masclisme. A l'extracte següent

s'argumenta "com més alt és el nivell cultural menys masclisme hi ha" en una

reducció del masclisme a la seva expressió en relació amb que les dones

s'encarreguin de les tasques domèstiques. Així s'estableix una diferenciació del

masclisme, entre el masclisme dels nivells sòcio-econòmics baixos i el

masclisme del nivells sòcio-econòmics alts, considerant que en aquests darrers,

el masclisme és menys fort.
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"Hl: De todas maneras no nos engañemos porque esto, esta evolución que
aquí contamos se da en según que sitios, porque en otros sitios de España
no se da. Esta posición de machista que comentas continua sienso así, no
ha cambiado. Eso se da en algunos sitios donde la emancipación de las
mujeres se ha desarrollado por motivos culturales y nada más. En España
también se da el hecho este, quiero decir, de mucha más opresión, en este
sentido, a la mujer, porque además también está asumido culturalmeníe,
muchas veces por ellas.

H3: Si, si, por ellas, también lo veo. " (I.)

"D3: Però això no sería més que un problema econòmic, més que res, o
del problema on es troba la persona.

Dl: Sí, sí, el nivell cultural, és que és el nivell cultural i va unit a
l'econòmic.

CREIEU QUE NO HI HA MASCLISME EN UN NIVELL
CULTURAL...

Dl: Com més alt és el nivell cultural menys "matxisme" hi ha, jo crec,
vaja, n'estic convençuda, i com més alt és el nivell socio-economic també
menys "matxisme" hi ha, no? Hi esteu d'acord? En els barris més pobres
hi ha més "matxisme" que en barris més ríes igual que /.

HI: ./Jo crec que és un problema més quasi personal, és a dir, que això
en aquest cas es produeixi és possible, però també crec que també en un
barrí pobre pot haver-hi.. /.

(...)

HI: ./És un índex a tenir en compte perquè potser és una manera, hi ha
inquietuds allà, han sigut, bueno, dones obreres, que han sigut inquietes ()
n'està impregnada la història i s'han (), hi han tingut els mateixos nivells.

(...)
Dl: Ademas, es que en niveles socio-económicos bajos, muy bajos, lo que
pasa es que la mujer trabaja, trabaja en una fábrica y es que, además, es
esclava del marido y de los hijos cuando llega a casa, esto es lo más grave
de todo, porque la mayoría de casos de estos, pues yo conozco familias
donde la mujer trabaja igual que el hombre o más: peor el hombre no se
levanta ni a buscar un tenedor, ¿eh?
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<Assentiment general >

Dl: Me parece esto francamente penoso.

H2: Yo lo que pasa, lo que tu dices: tu dices que el machismo (), a mi la
impresión que me da que hay machismo en general tanto de pobres y ricos,
pero la mujer rica entre comillas tiene otra condición, hace otro papel, pero
que no deja de ser también como un papel establecido, ¿no? que en
definitiva el machismo, es decir, bueno, "tú tienes este papel" que es el que
ha venido haciendo que la mujer incluso cuando se pone a trabajar en
casa y fuera. En cambio la mujer rica, pues bueno, tienen un papel de
mujer rica también, también hay un machismo en la mujer rica, pero /. "

El que es desprèn d'aquestes intervencions és que el diseurs es

belluga entre un diseurs més "psicologitzat", el que fa referència a

característiques personals i un discurs més "socialitzat", perquè contempla les

qüestions socio-économiques, per tal d'explicar les causes per les quals les

mateixes dones perpetuen el masclisme.

Una modalitat diferent de l'explicació de la persistència del

masclisme és la que fa referència als homes.

b) El determinisme dels homes, en el sentit de que 'són com són i no hi ha res

a fer', que pren dues formes diferents:

1. El determinisme intern. Són causes internes, incontrolades que

fan que actuin com actuen; es constitueix l'home com a "irracional", dominat

per la manera de ser. Així es viuria un conflicte entre la raó i els implulsos, on

els impulsos predeominen com a guiador de la conducta, ja sobre la

racionalització, en aquest cas pel que fa amb la relació amb les dones, pel que

fa tal com apareix en el diàleg següent:
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"Dl - És que jo crec que els homes fins i tot creieu que hi ha una
cosa que és
natural o sigui,
hi han coses /.

HI - ./No és que sigui natural, sinó que és contextual històricament.

Dl - Sí, però, vull dir, per molt progrés que vulgueu ser, per molt que no
sé quantos, però sempre hi ha algo que em sembla que no teniu
clar.

H2 - ( ) no és una justificació.

Dl - No sé com explicar-ho.

HI - Tu explicaries com una mena de atavisme, com quelcom present en
un moment donat, s'encén el llum aquí, i pataplaf! ja no ets com
diríem propietari de tu mateix i que junciones per aquesta manera
d'impuls com una mena de ser irracional

H2 - Per exemple, jo estava parlant abans, he parlat d'homes
veritablement <riaües> i no és perquè tinc assumit que és
discriminatori usar aquesta terminologia, però, instintivament sinó,
culturalment ja funcionem d'aquesta manera sense... encara que
racionalment sàpigues que no... que és discriminatori, que és injust,
però ja tens assumit un rol i funciona la societat per rols encara
que vegis que no, els rols no siguin idènticament justos. " (IL)

2. El determinisme extern: ja sigui arran de l'aprenentatge (sòcio-

cultural) o per comoditat o beneficis que els suposa aquestva situació, encara

que es presenti com quelcom après o fruit de l'educació, és tractat com

inevitable. En l'extracte que presentem a continuació, aquest argument serveix

per desconnotar de qualsevol judici de valor la postura dels homes:

"H2 - Això no és una postura ètica, sinó, que és igual que les classes. No
van, no és que el patró sigui el dolent, sinó que el patró, fa, el que fa com
a patró, perquè està en una determinada posició, llavors l'home, pues, en
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la societat fa el que per la seva funció d'home que té, i tu desenvolupes
aquest paper, i ara, clar, <riaües> una cosa és /.

Dl - ./Això es pot evitar ( ) també.

H2 - Sí que el pots evitar /.

Dl -./ Pots intentar evitar-lo.

H2 - Però el que no pots sortir-te'n és de la teva època.

Dl - Això és molt relatiu.

H2 - Jo no puc viure com un home del segle XXIperquè evidentment no
sé com viuran <riaües>, el que puc viure és com van viure al
segleXIX, això si." (II.)

Observem, també, que generalment es culpabilitza la dona en el

sentit que és còmplice del masclisme i es desculpabilitza a l'home en el sentit

de que "és com és" i no pot fer-hi res. Aquest darrer aspecte estava íntimament

lligat al que expliquem a continuació, ja que aquest determinisme comporta,

en realitat, una certa fixetat de la identitat que suposa una dificultat si no ja

una impossibilitat de canviar i que és contraposada en l'exemple anterior amb

una concepció de la identitat més dúctil (la resposta de "Dl" indicant la

possibilitat de canvi).

2n. Possibilitats pel canvi.

Un altre aspecte que es desprèn de la lectura de les entrevistes

és que molt sovint s'argumenta que qui ha d'actuar perquè les coses canviïn

són les dones i es tendeix per part dels mateixos homes a desresponsabilitzar-

se els homes.

327



1. A la responsabilitat de les dones en el canvi.

Presentem tot un segment d'una de les entrevistes on utilitzant

la situació de la diferència de classes, la relació "patró/obrer", com a situació

de diferència de poder, es fa una analogia amb la relació homes-patró-dones

(obrers) per argumentar que el canvi ha de ser dut per les dones, ja que els

homes no el facilitaran, ans el contrari, el dificultaran, atès que es troben en

una situació de superioritat. Aquesta comparació serveix per eximir els homes

com a agents de canvi. Observem, una vegada més, com és contraposa una

fixetat, en aquesta ocasió per raons socio-économiques, a la visió contrària que

sí que contempla la mudabilitat.

"Dl - ./però qui ho ha de combatir, les dones o els homes?

H2 - Home! Suposo que és tasca dels dos, però en el cas, com, les
perjudicades sou vosaltres, les que heu de donar més canya són les
dones.

<riaües>

HI - Des del moment en què es fa l'argumentació de patró, jo penso el
patró i l'obrer.

H2 - Home! Patró dins de les classes.

Dl - O sigui, el que s'ha de moure /.

HI - Ah! Doncs jo hi estava pensant...

Dl - Segons tu, és l'obrer, no? qui té que bellugar les castanyes.

HI-Si, és clar.

Dl - Perquè clar si és patró no canviarà.

HI - És que l'altre, l'altre feu-vos a la idea de que no es mourà. En tot
cas es mourà per fotra-us, a vosaltres.
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H2 • No serà una cosa filantròpica.

Hl • Hi ha qui com hi ha qui també diu "el infierno está plagado de
buenas intenciones". O sigui, que tampoc te'n pots fiar dels
filantrops.

<pausa>

H2 - És clar, és que això sí, o sigui, l'home per molt malament que
estigui, jo surto beneficiat tal com està la societat.

<riattes>

Dl - Una mica egoista, no?

H2 - No, home! Però... s'ha de ser una mica realista, encara que un
tingui molt bones intencions, inconcsientment, no... hi ha coses que
les tindràs assumides i que inconscientment no.

D3 - És l'educació.

m - Com?

D3 • L'educació.

H2 • L'educació, tot...

D3 - Els hàbits, però, home, sempre pots deixar aquest patró i seguir... /.

H2 • Home, és clar.

D3 - Prendre la iniciativa i tal

H2 - Per això canviar la societat perquè la gent deixa els patrons. " (II.)

2. La responsabilitat de la societat, com quelcom extern, problema econòmic

o cultural: s'argumenta que depèn deia situació econòmica acabar amb el

masclisme i recalcant el que la dona sigui indepentdent per alliberar-se, que

apareix expressat com a que "pugui anar-se' de casa el marit, sempre referit a
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la situació conjugal, l'efecte que ens produeix és que es prioritza la qüestió de

la "independència" econòmica, d'una banda, o més de lligam relacional, tal com

apareix en última intervenció de l'extracte, on es condiciona la conducte "lliure"

("fer el que li dongui la gana"), de la dona, al permís del marit o la

dependència de la família. S'explica el gran masclisme i la diferència entre una

situació socio-económica, alta i una de baixa i es considera que en la primera,

la dona està millor coniderada encara que no sigui independent

econòmicament perquè "és independent de totala resta".

"D3: Esta tiene una buena educación, puede, es eso, si tienes más
exposición al mundo, de conocer, otra gente, conocer, pues comparas y
tienes, como, tienes.

D2: Claro, más expectativas, más posibilidades de hacer lo que quieras,
más...¿no?

Hl: Tristemente estamos llegando a la solución que cuando hay liberación
económica por ambas partes es más fácil que la cosa funcione mejor.

DI: Sí.

(...)

H3: Pues eso es la clave para acabar con el machismo: que la mujer no
sea dependiente económicamente del hombre.

Hl: Bueno.

H3: Así trabaje de ama de casa, que si algún dia no quiere dice: "Adiós
me voy con los niños y trabajo en esto" que lo pueda hacer.

H2: Yo lo que pienso es que si luego viene ya es un problema cultural, hay
un problema cultural aquí /." (1.8)

"DI: ./otra cosa es lo que decías tú antes, en los ambientes socio-
económicos más altos y culturalmente más altos, aunque la mujer no
trabaje, no esté independizada económicamente, dependa del marido
económicamente pero es considerada mucho mejor, o sea, mucho más, a
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ver, está mucho mejor considerada y hay mucho menos machismo que en
los barrios humildes.

H3: Bueno yo creo que si, bueno, ...

DI: Pero esto, al menos, esto aquí pasa, o sea aunque la gente de nivel,
que el marido gana mucho dinero y la mujer por lo que sea no trabaja,
pero es considerada de una forma que no es considerada en los barrios
humildes, como persona y como... y el machismo de, bueno, "la mujer en
casa y con la pata quebrada" es mas en barrios humildes que no barrios

H2: ./Sí, sí.

DI: Quizas no será independiente económicamente pero es independiente
en todo lo demás. Tiene una idea de hacer lo que le da la gana y todo lo
demás. En cambio las mujeres humildes no: "O si mi marido me deja" o
"si mi marido no me deja" o "si mi hijo... "ótalo cual " (I.)

Dos discursos, doncs, s'entrellacen, un es el que es mou entre si

el canvi ha de venir per l'individu, en aquest cas la dona, oper les condicions

socio-économiques, i l'altre, que també es ressent d'aquesta separació entre

individu i societat produeix "l'home" com a propietari d'una identitat fíxa, sigui

perquè és "tal com l'han fet", producte sòcio-cultural, o perquè "és tal com és"

i menys susceptible al canvi. El coneixement o cultura per part de la dona és

un element que contribueix o orta al canvi,així com la independència

econòmica. D'altra banda, però es correlaciona el grau de masclisme amb la

situació sòcio-econòmica, per argumentar que en un nivell cultural més alt hi

ha menys masclisme, perquè la dona tindria més independència (ens trobem

davant del mite deFalliberació pel saber?).
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\l\223. L'abast del canvi: espais de desigualtat. La responsabilitat com

a constructe explicatiu

L'afírmació que hi ha igualtat o que es tendeix cap a la igualtat

fa sorgir afirmacions o exemples d'àrees o casos en els quals no hi ha igualtat.

El punt de partida continua essent sempre el mateix: "hi ha un canvi en la

societat". En general, s'atribueix com inici el fet que les dones accedeixin als

estudis, al treball, etc., i que l'home faci feines de casa. Però a banda de

l'explicació en si, del "perquè" de la desigualtat, a partir del masclisme, i,

encara que òbviament íntimament lligada a ella, les discussions s'estableken

a partir d'un entrellaçat de referències a situacions de desigualtat. Així,

aparentment, hi hauria igualtat en el treball laboral (les dones "teòricament"

poden accedir a qualsevol lloc de treball), en el treball domèstic (repartició de

les tasques amb l'home), en els llocs públics, etc. Tanmateix, això no és així,

i es posa en evidència. El que a nosaltres ens interessa és, més que en quines

situacions i exemples es posa en evidència

-tot i que en presentarem alguns-, "com" s'articulen i contraposen en el

discurs, ja que, més enllà de la descripció, posen de manifest diverses

concepcions sobre els sexes i els gèneres, i sobre la manera de ser i viure les

actuals transformacions. Però també es fan ressò de discursos diferents, entre

ells el de la "denúncia dels moviments minoritaris i eldel liberalisme.
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Prendrem tres àmbits diferents en els quals es qüestiona fins a

quin punt hi ha igualtat.

a) El primer seria en P"àmbit laboral". Aquí es contraposa l'aparent igualtat

d'oportunitats per accedir al treball al fet que dins del treball hi haurien

diferències de tracte i de repartició dels càrrecs de responsabilitat (s'entén en

detriment de les dones).

"D - Doncs, jo veig que depèn dels casos, doncs, que hi han empreses
que hi han contractes tirant a indústries o de vegades encara que
siguin soterrats, hi ha d'altres que no. Vull dir, que així per treballar
tothom és igual, però a vegades les compensacions que tens, no
sempre estan, estan en una situació una mica... que encara no està
equilibrada del tot.

HI - Estic més o menys d'acord amb el que diu ella. Jo penso que les...
diguéssim... a nivell formal, a nivell extern, s'aconseguix una igualtat
que a més és ven com a ideologia, però que de fet segueix existint
una desigualtat més subtil, com més... això... subtil <ríu> Sí, de
fet, per exemple, en una feina s'accepta que les condicions són
d'igualtat, per exemple, d'accés d'un home i una dona. Vulguis que
no sempre hi ha treballar la manera d'afrontar un home o una
dona, segueix existint la distinció.

D - Hi ha moltes dones treballadores, però en càrrecs directius o, per
exemple, en càrrecs aquells per coordinar coses, aquells... és a dir,
a l'hora de pencar, pencar de veritat, sí, que hi ha molta igualtat,
però en els càrrecs més alts: sí, a vegades els que penquen menys,
des del meu punt de vista, els càrrecs més alts, són precisament els
que treballen més en alguns casos, i hi ha qui està clarament a
favor dels homes, aneu treballant, aneu treballant <ríu> que a
vosaltres us posem allà al sillo, en alguns casos, eh?" (VIL)

Si observem com continua l'extracte anterior, veiem com es fa

referència que, fins i tot, per part de les mateixes dones, diuen, s'envolten

d'homes i contraposen les dones (més de capacitat de relació, treball en

equip), al homes, com amb més capacitat de decisió. És a dir, en la mateixa
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argumentació de la desigualtat es reifíquen les dues concepcions tradicionals

de gènere. Així la racionalitat, l'eficàcia, la presa de decisions, etc. s'atribueixen

als homes.

"D - Inclus he observat que això es dóna per part de les dones. Sembla
que les dones, sobretot que tenen càrrecs de responsabilitat, la gent de
confiança al seu voltant, o sigui, eh immediats superiors, la mà dreta,
sembla que els dongui més seguretat, en alguns casos, altres homes, com
si tinguessin més capacitat de decisió o de decisions ràpides que les dones,
Les dones a l'hora d'organitzar-se i de treball en equip L. treballar, sí, però
si a l'hora de pendre decisions es prefereix, pues hi ha dones que
prefereixen els homes. No es diu explícitament, d'aquesta manera. " (VII)

b) El segon àmbit en el qual es qüestiona la igualtat és el fet que l'home

comparteixi les tasques domèstiques, que en principi s'interpreta com a signe

de canvi.

"HI - De fet sí, aquestes diferències hi són, vull dir, el que deies i
continuaran siguent-hi per molts anys, però és que cada vegada més,
diguem, famílies, parelles joves, fins i tot tinc més d'un company que es
troba així, que ells ja paren d'estudiar i que precisament ell és el que ha
de fer les feines de casa, perquè la seva dona, se li va donar per estudiar
una mica més tard, doncs tinc dos casos coneguts que... és ell el que ha
defer la f eina de casa, treballa els matins, és funcionari, doncs treballa de
matins, arriba a casa seu i la dona com a molt, hi ha dies que ella fa el
dinar, però sinó se l'ha de fer ell el dinar, a la tarda ha d'anar a buscar el
nen al collegi, l'ha de portar a la piscina, després li ha de fer el sopar, vull
dir que cada cop ens estem trobant amb més casos d'aquests. La dona sí,
d'acord que el paper que fa a la família o així, que aquest rol que té més
o menys assumit, vull dir, ella és la que se n'encarrega d'aquestes coses
cada vegada l'home se'n dóna més compte que no és així. Hi ha casos
que sí i el que deia, que durarà, però cada vegada es nota més que s'està
evolucionant, s'està produint un canvi

Dl • Yo de todas maneras creo que este cambio decimos que mucho más
de lo que en realidad es, o sea, tu por ejemplo, dices: "Yo conozco dos
parejas", "Aquel hombre que la mujer sigue estudiando" /. (III)
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Però es relativitza, tant en la resposta que aquests casos no

succeeixen en general, o bé, com observarem en els extractes següents que

posen en evidència que els homes "ajuden", però que són les dones les que

tenen la responsabilitat.

"HI: Yo lo que veo, por ejemplo, es que el lugar de la mujer en la
sociedad, a mi por lo menos, nos está favoreciendo mucho a los hombres,
porque hay que tener en cuenta que hoy en día la mujer, casi toda la gente
joven trabaja fuera, o sea, aporta un dinero en casa y aparte hay toda una
cultura, sobre ella, de trabajar en casa, o sea, yo en mi caso, yo con mi
mujer, los dos trabajamos y la faena de casa, pues, es lo que dice ella "si
,si,tu me ayudas con la faena de casa, pero casi siempre la hago yo". Yo
prefiero ayudar y no es ella la que me ayuda a mi en la faena de casa. Y
la faena que era naturalmente del hombre, que era la de traer el dinero a
casa, pues ella la comparte a partes iguales prácticamente, o sea, yo creo
que con todo el tema de la liberación de la mujer los que estamos saliendo
más beneficiados hemos sido nosotros y estoy muy contento.

DI: Pero algo va cambiando ¿no?, cada vez se va introduciendo más esto
de partir las... el trabajo/'

H2: '/Si, bueno, pero/.

D3: ySi, pero hay como la plabra de eso, de ayudar, "tu me ayudas a
mi../'

H2: -/Exacto. Yo, eso es lo que veo ¿no? L amujer es la que hace la
faena, aunque no queramos, pero bueno, aunque no queramos (), pero
vaya es una comunidad, pero nosotros somos los que la ayudamos en
realidad.

H3: Bueno, culturalmente el hombre no ha utilixzado ese rol, culturalmente
el hombre, él nunca ha hecho las tareas de la casa y en este proceso pasa
lo mismo. Poco a poco uno va colaborando más. " (I)

"Dl: A casa, els homes ajuden a escombrar, però la responsabilitat i
l'organització és de la dona, etc. etc. Però a llavors s'ha arribat a un clima
en quèja existeix igualtat teòricament entre cometes, és el "modus vivendi",
és aquest i a llavors encara es fa molt més difícil la lluita. S'ha com
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adormit una mica, llavors aquesta és la impressió que jo tinc així, en
general" (VI)general" (VI)

En realitat, veiem que en ambdós àmbits, el laboral i el

domèstic, encara que es reconegui que hi ha canvis, a nivell discursiu es

qüestiona que no ha canviat tant. Per això contraposen el que és la

responsabilitat amb la realització d'un treball, tant en l'àmbit domèstic com

en l'àmbit laboral, i el que es desprèn de les dues situacions, és que en l'àmbit

domèstic hi ha canvis perquè l'home realitza tasques, però la responsabilitat

és de la dona, i en l'àmbit laboral s'inverteix l'ordre, les dones realitzen

treballs, però quan aquests treballs són d'importància i requereixen

responsabilitat, s'encarreguen a l'home, es a dir, en realitat, es mantenen les

relacions de gènere.

c) L'"espai públic". Aquest és un espai de confrontació diferent. Aquí trobem

que en diverses ocasions surt la situació de desigualtat, mostra de masclisme.

Les dones no poden estar-se, per exemple, en una bar en les mateixes

condicions que els homes, amb els problemes de desigualtat i frustació que això

comporta. Observem dues afirmacions en aquest sentit de dues dones diferents,

que exposen la incomoditat i la vivènviade desigualtat a causa de ser dones:

"Dl - Y no ya por la calle, sinó por ejemplo, si vas a un bar que no,
digamos, no hay ningún peligro físico de abordaje o puede haberlo obseso,
si tu vas a un bar a las cinco de la mañana a pedirte un café y un coñac,
vale? porqué no debería ser igual, porqué en un bar en principio no te van
a violar, no? Pero el hecho de ser mujer hace que si tu te pides un café y
un coñac a las cinco de la mañana que no es un hora que las mujeres
decentes van por la calle, seas, inmediatamente te conviertes en un sujeto,
blanco de posibles, de un montón de requerimientos a lo mejor no
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violentos pero de los cuales si eres un hombre te vienen ya /tamizados/. "
(III)

"D • No sé. Una altra cosa que se m'ocorreix així en plan d'això, d'homes
i dones, es que avui en dia hi ha molt... encara que siguem lliures per
anar... per fer tot el que vulguem, hi han coses en des quals no ets tant
lliure, per exemple, hi han llocs en els quals una dona no pot anar-hi sola,
no em refereixo allò, allò, al mig del barrí xino ( ) a la nit, sinó, per
exemple, a un bar, que no sigui una granja, n'anar-hi sola i posar-te, per
exemple, a llegir o esperar a algú durant una hora, vol dir segurament que
se t'acosti algú i et pregunti si tens plan o no. I això a un home no li fan.
Són uns espais una mica prohibits, no? És que això d'esperar-me en un
bar, doncs, a vegades fa mandra, no? Però, "ostres!", penses, "vindrà el
pelma de tumo" i molta gent acaba anant a les granges que s'està ple de
velletes prenent el te, i que saps que allà ningú t'emprenyarà i que és un
refugi tradicional de dones, les granges; però altres tipus de bar i tal, vull
dir, segons com, et donen la pallisa. No sempre, però vaja. " (VII)

Aquesta explicació d'una situació de desigualtat és resposta en

ambdós casos (en dues entrevistes diferents), amb la mateixa afirmació: que

potser la culpa és de les dones, ja que si hi haguessin més dones en els bars,

o sortissin més a la nit, es notaria menys. Observem com es defuig la

responsabilitat, que es transfère« a les dones; observem primer com continua

la primera afirmació que hem presentat:

"HI - Potser que ens plategéssim a què és degut això, és pel fet de que des
de sempre s'ha dit, tu nena, i a més, abans, pel fet de dir, ostia! abans si
que si sortia una noia pel carrer a les tantes de la matinada el que podria
haver passat. Doncs això, en canvi, continua marcant i clar, seran poques
les noies que sortiran a les cinc de la matinada a fer un cafè i una copa
de conyac i potser per això la gent et mirarà malament i diran: "És que
aquesta serà una d'aquestes noies o el que sigui Però, vull dir, això no és
el fet de que sigui una noia que no pot sortir, és el fet que sigui una noia
que no se'n veuen gaires, per això la gent et mira d'aquesta manera...

Dl - Es por el hecho de que no se ven muchas que hace importante el
veinticinco por ciento como cuota para obtener un/.
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Hl -./ Y porque se ven pocas?

DI • Ah? Exacto.

Hl - Alo mejor es más culpa de las chicas que no de los chicos. " (III)

L'explicació que sigui el "nombre" de dones el que provoqui que

sigui una situació de diferència és arraconar el vertader motiu que això sigui

així i obviar d'assumir la participació de les relacions de poder entre gèneres

i el masclisme com a causants.

Observem que reapareix en una altra entrevista gairebé en els

mateixos termes, atribuint, a més, com una altra raó, que es tracta d'un

"territori d'homes". Tanmateix, això no s'analitza, sinó que es tendeix a

plantejar-ho com una simple qüestió formal.

"H - No sé, però jo crec... si dius que en un altre tipus de bar et peguen
la pallissa perquè ets una dona, fins a quin punt és culpa de l'home o de
la dona. Si hi hagessin més dones soles, doncs...

D - Sí, és clar, sí en n'hi haguessin més de soles... , però tampoc en
trobes, suposo que per això, perquè si alguna vegada hi vas, i et donen la
pallisa, ja no hi tomes.

Hl - Jo penso... tomo a lo dels implícits, no? Se suposa que un bar, un bar
és un territori d'homes, aleshores el fet que les dones el vulguin ocupar
amb igualdat de condicions que un home, doncs, és pràcticament una
contradicció. O sigui, la dona que va sola al bar, per què va sola? No sé,
és un cas estrany.

D - Com moltes vegades no és abó, sinó que simplement tu pots anar allà
i llegir el diari, que és lo que fa molta gent, no? O esperar-se algú. No vol
dir que esperis que algú et vingui, vull dir, que no. Suposo que això amb
eh anys, doncs, lentament anirà canviant, però en canvi, actualment,
encara hi ha llocs i situacions en les quals una dona sola, doncs... com a
mínim tens moltes possibilitats de que t'abordi algú en un moment que no
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L'augment de culpabilització de les dones arriba fins al puní de

dir, en el següent extracte, que potser aquest problema és una construcció

d'elles, que aquí, irònicament es posa de manifest a través de la contradicció

entre "tots tenim els matekos drets", quan justament no és així. És a dir, una

vegada més, la igualació porta a una negació de les denúncies de desigualtat.

"HI - Però a què és degut això? És, suposo que és plantejar-s'ho. D'acord
que hi ha unes diferències mínimes o més o menys, jo que sé, algo hi ha,
un home és un home i una dona és una dona, tots som persones, tots
tenim els mateixos drets. És que per segons què som ben iguals.

Dl - No, tots no tenim els mateixos drets. A la pràctica no, a la realitat no.
O sigui reconeguts sí, però tu pots anar a la nit, i jo, que m'agrada, de
veritat que tota la vida m'ha agradat fins i tot amb les meves amigues i
amb el meu company tinc que convencé'l de que realment no hi ha tan
perill, que jo sempre sortia a la nit i mai m'ha passat res, vull dir... /.

HI -./ Hi han noies que surten, doncs, per què no ho fan totes? Vull dir,
si totes les noies que tinguessin ganes de sortir a la nit sortissin no passaria
res. Ara, és el fet de que com que no surten, doncs després a les poques
noies que surten després se les mira malament, vull dir és que igual, és que
vull dir, us ho feu vosaltres mateixes, plantegeu-vos també una mica en
això, no tota la culpa és potser del matxisme, /. Només pel fet de que la
noia diu o com que surten poquíssimes nenes a les tres o a les quatre de
la matinada soles /.

Dl - ./Aquí sí que tens raó. La culpa no només és dels homes.

HI -./ Doncs, jo tampoc no sortiré, tinc ganes però no sortiré. I és que
sou vosaltres mateixes que amb segons quins aspectes també us fomenteu
aquesta diferenciació que hi és. " (III)
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De fet, és una construcció implícita que atribueix una llibertat a

l'individu i una anàlisi individualista que oblida totalment les condicions sòcio-

culturals.

Aquesta argumentació continua apel·lant a la categoria de

persona i rebutjant el sexe com a indicatiu de llibertat, quan tal com és refutat

en el darrer segment que presentem de la discussió, això no és així.

"Dl - Ya, pero también si todos los pobres dijeran "Mira, hoy vamos a
dejar de serlo" y fueran y cogieran una ( ) claro, pero como se ponen de
acuerdo para el día que vamos a salir. Es que, o sea /.

El - ./Pero no es el decir como nos ponemos de acuerdo, es el hecho de
que si cuando llegue el momento que la mujer diga: 'Yo soy una persona
y no soy una mujer, soy una persona", esa persona va a salir a la calle
cuando quiera y hará lo que quiera.

DI - Bueno, pero yo ya lo he dicho, eh? Yo ya lo he dicho. Pero a la hora
de salir, yo ya lo he dicho, ahora voy a salir y salgo y todo. O sea, a la
hora de salir me encuentro que tengo que convencer desde a mi compañero
para que no hace falta que se quede esperándome por la ventana a ver si
vengo o no, hasta mis amigas, hasta... pero es que, hasta las personas que
voy por la calle, o sea, me encuentro que yo que ya lo he dicho sigo
teniendo unas dificultades.

Hl - Porque son pocas las que se lo dicen y salen. Es que es la misma
mujer que se lo hace y dice "¡Hombre! Yo no voy a salir porque me van a
mirar mal" y, claro, una dirá 'Yo voy a salir porque soy persona y salgo y
ya está ( )

<tots parlen i no s'enten >

DI • Este es el ejemplo de que si los pobres dijeran, vamos a dejar de ser
pobres todo a la vez, pues no pasaba nada lo que si lo dicen de uno en
uno lo meten por ( )." (Ill)
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El que es posa en evidència és la fal·làcia de la categoria

"persona" com a signe de llibertat, lliure de les implicacions de sexe, quan hi

ha una situació de desigualtat.

En el discurs s'intenta neutralitzar una denúncia a partir de donar

la responsabilitat del canvi a les dones, com si passés per la seva voluntat

només ferque això fos diferent,apel4ant a la categoria de persona.

L'atribució de responsabilitat i la concepció de la persona com

a lliure, i per poder fer segons la seva voluntat, emmascaren situacions de

denúncia de desigualtat, i fallen en atribuir les raons al propi individu.
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\\122A. La permutabilitat dels gèneres. L'intercanvi com a constnicte

explicatiu

En el diseurs apareix una diferenciació entre: a) Les conductes

típiques d'un o altre gènere; i b) Les "definicions" o "essències".

Explícitament fent referència a rols i identitats, i amb l'observació

que canvien els rols però no les identitats:

H2 • Tu pots fer-te el dinar, pots fer les feines de casa, però en les relacions
interpersonal, tu tens assumit el teu paper d'home, vejam si m'entens. Són
dos temes diferents. Un tema és el del rol social que adoptes, que va
variant, que la tendència va cap a la igualtat i cap a una sèrie de coses.
I l'altra cosa és que en les teves relacions normals el teu comportament
d'alguna forma és un comportament, diguem-ne, ( ) que em preocupa i
que m'interessa més.

COM PER EXEMPLE

HI - Sí, donem algun exemple.

H2 - Sí, per exemple, (...) per molt que els teus plantejaments ideològics
siguin d'una forma molt oberts en aquest sentit, o d'aquest plantejament de
que l'home i la dona, que les feines de la casa, les feines f ora de casa, el
pujar o no pujar en una empresa, tinguis un pensament més o menys que
va d'acord en aquest temps, de caire més de, de donar més possibilitats a
la dona. L'actuació teva típica serà més bàsicament estereotipada de la
dona en aquest sentit i seguiràs adoptant una sèrie de costums, de formes
de fer que d'alguna forma podríem dir que s'han relacionat o s'han assumit
molt més a les dones i en el teu cas en un paper molt més típic, aquest és
el sentit de les relacions entre persones, és on no hi veig jo que hi hagi,
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segueix havent una diferència brutal, si penses assumir un paper diferent
del teu, la veritat és que costa molt. Actualment diem, "Avui actuaré d'una
forma com penso o com es pensa que actuen les dones en determinades
situacions", no pot ser, perquè costa i estranya de xoc que no quadra ( ).
Avui intentaré adoptar el paper d'home i no pot. Sembla que tingui una
visió molt feminista, no perquè és que a més, tampoc no té massa sentit
adoptar un paper o un altre, sinó que el problema és aquest, que hi
segueixen havent unes diferències. " (III)

"H4: (...) s'ha de fer una diferència del que són roh i el que són
autoconcepcions o identitats. Jo crec que els rols sexistes encara continuen
i no han canviat en res. Vull dir, pot ser anecdòtic, anecdòtic però res. Jo,
la meva imatge és, vull dir, és increïble, vull dir, per a mi no ha canviat
res, res res: nines per nenes i cotxes vistosos per a nins. I això és bum,
bum, vull dir, una cosa que ho envaeix tot, absolutament tot. I jo, bueno,
suposo que tothom coneix amics "progrés" d'aquests, no? que l'educació
dels fills i igualtat, no sé què hi cauen, eh? amb el ( ) i etc, etc. " (VI)

Tot i que la seva imbricació en el diseurs és contínua, optem per

presentar, en primer lloc, com s'explica l'intercanvi del femení i el masculí i, en

segon lloc, quines construccions d'identitat es posen de manifest.

La imatge que es desprèn de la lectura dels textos és que un punt

que apareix sovint és el que fa referència al canvi en el que fins ara ha

constituït el mascuíi el femení.

"Dl - O sigui, els llocs públics, en com es vesteixen, una parella que pot ser
del mateix sexe o de l'altre. Per això deia que potserr, jo diria com unes
coses més d'avui en dia, això vull dir, que avui en dia els papers estan
molts mesclats i molt liats. Hi han moltes parelles. La dona fa d'home i
l'home fa de dona, <riu> avui en dia. Penso jo. <pausa> A més ho veig,
no? amb... ho veig /.

H - Bueno, però potser el fet de que hi hagi una interpolació home-dona,
doncs, el fet essencial, o sigui, que un agafi un rol, i un altre, i un altre,
doncs, /.
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Dl - (...) <pausa> Jo bàsicament dina que el problema que hi ha avui
dia en sexes és que justament ningú sap el paper que li toca fer i abans
estava molt clar. " (IV)

Trobem que, d'una banda, la dona, amb la participació en el món

del treball, incorpora trets fins ara atorgats a l'home, l'exemple més típic és el

de l'agressivitat, per exemple:

"HI - (...) Que passa amb la dona? La dona s'ha trobat ara amb un canvi
no? I per tant, té el doble de feina. De superar aquestes qualitats i adaptar-
se en aquest món, en aquest món que és de... de competència, I la com-
petència està per mi fonamentada en un valor encara més enllà que és
el de l'agressivitat." (V)

Al costat d'aquesta acceptació de la incorporació (en el sentit

d'afegir) de les característiques masculines per part de les dones, hi ha

moments en què aquesta és desqualificada, fent referència a "extrems". En

aquest sentit trobem, per exemple, una al·lusió a Margaret Tatcher...

"HI: No, però la tia que f a de tió com la Margaret Tatcher, la Tatcher que
està de president, bueno, està ocupant el rol masculí, ella, com apersona,
però el rol és el mateix.

H2: No és el mateix perquè l'ha desvirtuat, inclus, portant allò a un
extrem quasi, quasi de còmic, no?

H3: És allò típic dels nous rics, no? Sempre en general " (VI)

... on observem una qualificació pejorativa en el sentit que ha desvirtuat el

paper de l'home en portar-lo a un extrem. Pensem que es dóna perquè hi ha

una reacció en trobar aquesta agressivitat en una dona, ja que és una imatge
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contradictòria en relació amb la imatge de la feminitat que han construït els

homes i que es projecta sobre les dones.

En un exemple diferent, observem aquesta mateixa reacció, on

s'expressa que les dones que triomfen no solament imiten els models masculins,

sinó que els porten fins a les últimes conseqüències (gran oblit històric). El que

serveix per il·lustrar aquesta, tal com veurem en el següent paràgraf és una

dona amb funcions de cap que s'endú el biberó del seu fill al treball.

"H2: És evident que els patrons, tant de l'home com de la dona, estan en
crisi, això és evident que sí. És un moment de restructuració o, millor dit,
de diferent, de canviar la simbologia ¿no? de lo que representa. Però en
canvi jo veig també també unes altres dades que contradiuen el que
estaves dient tu abans. Per exemple, jo m'adono que les dones que triomfen
en aquest món copien o imiten models masculins. I no solament eh imiten
sinó que els porten fins a les últimes conseqüències.

HI: Exacte.

H2: Estic parlant del que seria la meva experiència quotidiana. Jo, per
exemple, estic treballant en un lloc que tinc un "jefe" que és dona. Pues
tindries que veure'l, és una cosa increïble perquè, no solament compleix
amb les funcions d'executiva, sinó que al mateix temps intenta combinar-
ies amb lo que serien les funcions tradicionals del paper de la dona i surt
una barreja que, de veritat, és quasi, quasi un monstre, perquè ha arribat,
per donar-te una idea, ha arribat a allò: mira, ara fa poc ha tingut un
crio... ha arribat allò a portejar la llet seva o sigui, sigui la materna i
deixar-la dintre d'una..., com es diu?, d'una nevera, <riaües> perquè entre
reunió i reunió surt corrents i d'allò, m'entens?, li dóna de veure a la
criatura. <Rialles > Una cosa que de veritat: increïble, no? Per això et dic
que jo penso també en això. Suposo que, ara, la necessitat que han tingut
les dones, ara, d'integrar-se en el mercat del treball, de sortir del que seria
el paper tradicional, lo que és les funcions domèstiques, les funcions, allò,
sempre s'ha parlat de reproducció de la mà d'obra ha comportat tot una
sèrie de desviacions o tot una sèrie de desvirtuaments increïbles. " (VI)
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Està en joc tant el "xoc" que es produeix al trencar les imatges de

la feminitat. Però també un emmascarament de la intolerància cap a la

dissolució de les fronteres entre els gèneres que fa que, d'una banda representi

que s'accepta el canvi quan, de fet, es nega i, de l'altra, com si aquets valors,

suposadament masculins, estiguessin "continguts" per part dels homes i, en

canvi, desvirtuáis per part de les dones, la qual cosa, en realitat, reverteix

construint o reïfícant la defínici'no tradicional del femení i no és més, tal com

hem indicat més amunt, que el fruit del contrast amb la imatge construïda de

feminitat.

Quan es fa referència a l'home com que incorpora trets

característics del femení, es fa referència a "estratègies emotives", com en el

següent extracte:

"D2 - Lo que volia dir és que potser abans en plan o sigui, en plan super
tòpic, no? el tió amb el tió i s'enrollava o no s'enrollava a lo millor s'anava
amb un altre i la tia lo que feia era intentar guanyar-se'l per les formes
més truculentes, no? però en plan cerebral total, no? Però ara el que
passa, jo penso, el que passa és que una mica també ho fa l'home, no?
ja. O sigui, que l'home ja ha après tècniques <ríu> d'aquestes
sofisticades, doncs, que abans l'home, pues, era, "bueno, pero tonto".

<riaUes>

D2 - No, ho estic dient molt, en plan bèstia, no? És que l'home abans
s'anava, a lo millor s'anava amb un altra, però i que i la dona doncs, ai!
però a plorar. La meva àvia es demaiava quan volia aconseguir algo, no?
i l'home ja comença afer aquestes coses. <ríu>

Dl - A desmaiar-se.

D2 - Pues a desmaiar-se no sé, però...

<ríaües>

D3 - Ai! Que mal me encuentro!
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D2 - No, a fer-se i a plorar, no? L'home ¡a plora més. Jo crec que sí. " (IV)

O en el sentit que és positiu perquè allibera del pes que no es

puguin fer determinades coses del rol femení.

"H6: Però... abans deia homes, el rol masculí entre en crisi, més que això
diría que el rol masculí, en eh homes, per exemple, estem eh homes,
bueno, almenys en el meu cas, sería... assumeixes coses que abans no es
podien assumir perquè abans eren rol femení, no? Eren qüestions i potser
aquest individualisme o aquest, o aquest hedonisme que tu estaves parlant,
tampoc és tot d'efectes negatius, és a dir, també està permetent, que és la
part positiva entre cometes, no?, que bueno, que eh homes també assumim
qüestions de que fins ara només havien estat per al rol femení, no? Doncs,
bueno, jo què sé, jo, personalment, per exemple, jo no em preocupo de
certes qüestions que fa 10 o 20 anys t'hagin dit, bueno, doncs, mira, has de
prendre una actitud que és, una actitud, per exemple, només assignada al
rol femení, no? Ja no és preocupant. Més que una crisi del rol masculí, jo
diría que en eh homes, també en determinades classes, segons en quins
estrats socials, això no es don i encara és molt clar quin és el rol masculí
i el rol femení, pues sí, que en determinades classes o en determinats
ambients culturals ja no és tant, no és tant preocupant per a la persona,
per un mateix que tu assumeixis qüestions de rol femení, no? Per la forma
d'actuar, per/." (VI)

S'explica amb un exemple entre abans i ara, en el qual "cuinar,

per exemple, no és interpretat negativament". Això s'explica amb una

comparació entre fer la mateixa tasca: cuinar (tradicionalment de l'àmbit de

les dones). El seu pare no ho feia per temor als comentaris; ara, en canvi, el

seu cunyat ho fa i no hi ha cap problema. Amb aquest exemple el que s'intenta

afirmar és que de fet hi ha un guany de "llibertat" i com a exemple que ara hi

ha més "pluralisme" cap als diferents comportaments:

HI: Jo crec que hi ha molta més tolerància davant del pluralisme
d'opcions, molta més que ñopas abans. Per exemple, a casa meva quan...
, a casa dels meus pares, millor dit, quan venien convidats defora, el meu
pare no es posa a la cuina, no li agrada que el vegin eh convidats, eh
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parents fent ell el dinar, cosa que fa cada dia quan no hi ha ningú, quan
només hi som els de casa. Vénen els convidats i és la meva mare la que
està a la cuina i ell: "Què el ( ) ja està". I ell els serveix i tai

< Rialles >

HI: Aquest és l'esquema habitual, doncs jo mateix no m'atreviria a fer-ho
amb el meu cunyat a casa de la meva germana, ell és el que es posa a la
cuina i això perquè vegis un altre esquema de comportament totalment
diferent, és a dir, per al meu pare el seu gendre està, està adoptant un rol
femení que no li correspon, en canvi, avui dia, es fa i un no se sent
acomplexat, no és cap marica, perquè està a la cuina fent allò, que està
fent el paper de dona. Doncs igual que en aquest camp, en el de
l'homosexualitat o qualsevol altre, hi ha molt més respecte, molta més
tolerància amb aquest intercanvi de rols, de papers, que fan que ja no
s'escandalitzin ningú fàcilment per veure que algú fa coses... De totes
maneres no és una societat sexista, canvien també les formes de
discriminació per sexe i el comportament. El que jo volia dir al
començament és que jo què sé quin és el meu rol masculí. Encara no sé
què és la feminitat i el rol femení " (VI)

El que es desprèn de les explicacions sobre que ara s'intercanviïn

les característiques d'un gènere amb un altre és que coexisteixen diferents

actituds envers aquest canvi, i que tampoc és signe que realment canviïn les

relacions de poder, encara que poden obrir noves formes de relació.

La impressió que cada vegada s'està menys constret pel gènere

és proposada fent referència que cada vegada més un home pot tenir

"conductes de dona" i, fent referència a l'individu per explicar que encara

continuïn les "contencions en l'expressió". S'anteposa la llibertat i la

responsabilitat d'un oblidant els altres, i caient en el mite d'una societat que

ofereix una llibertat d'elecció.

"HI - No crec que sigui tan aixL. no sé, que hi ha ( ) però em sembla ja
exagerat total, no sé vull dir, cal ara aquestes reaccions que es diu no sé,
típicament de dones, o que un home no pot expressar aquests sentiments,
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a mi em sembla que això cada vegada més no passa. Igual si de cara a
portes enfora, encara hi ha molts que estem en el plan aquell de que diem,
ostia! no diguis ara el que penses, o... no reaccionis d'aquella manera
perqué et diran tu ets el que sigui no? o que estas actuant com una dona,
o que tens un comportament més típic d'una dona, no? Però igual, potser
precisament per aquest fet, que no ho expressem o no... o ens sembla que
millor que això ens ho guardem perquè ens estaríem comparant com una
dona, però som nosaltres mateixos que estem afavorint aquesta
diferenciació, que igual potser dins nostre ja la veiem com estúpida aquesta
diferència, no? Doncs així serem nosaltres mateixos que estem ajudant a
que hi hagi aquesta mínima diferència o molta depèn del que sigui " (III)

De fet, el que es sosté és que hi ha una coexistència de múltiples

formes, és a dir, que cohabiten tant els rols tradicionals com altres variants en

una imatge de pluralisme:.

"D2 • Home, jo no penso tant així. Jo penso que es mantenen els roh que
hi havien abans, la dona i de l'home. El que passa és que han sorgit uns
altres i que conviuen. Perquè jo puc dir "És que la dona és tal i qual". No.
O sigui, hi ha de tot. /. Amb amigues teves, veus, una noia que es
comporta com la teva mare quan era de la seva edat, no? I conviuen.

Dl-Ja.

D2 -1 potser hi ha majoria que és més... no sé, no? no sé com dir com
és, perquè no són tan tradicionals formalment, malgrat implícitament sí
que ho són i després hi ha gent, pues, que va d'un altre. " (IV)

Sembla que coexisteixen dues construccions diferents de gènere,

una que els construiria op, m's ben dit, els deconstruïria prenent-los com a trets

intercanviables que han deixat de fruir identitats concretes. Tanmateix, aquesta

coexisteix amb la construcció tradicional del gènere, que apareix de forma més

subtil i que continua definint el femení i el masculí, i que hem interpretat que

es desprenia del rebuig manifestat dels extrems.
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HI.2.2.5. L'ensorrament de les identitats. La inseguretat i la desorientació

com a trets característics

Les conseqüències que apareixen amb més freqüència en el

discurs, d'aquests (inter)canvis de gènere, tenen a veure principalment amb "la

confusió", "els temors" i "la desorientació" per part dels homes, que posen en

evidència una pèrdua del sentit segur del "self. Així, argumentativament, es

contraposa una manca de model a seguir en relació amb abans que es tenia un

model més clar i en la intervenció que presentem s'emfasitza que sí que hi ha

canvi en relació amb els rols tradicionals.

"HI: Jo penso que hi ha uns arquetips patriarcals que ja no regeixen com
abans i que es desfan i que hi ha com una pluralitat d'opcions a la
conducta personal que no responen a esquemes més esterotipats d'abans
i avui en dia hi ha aquesta confusió. No hi ha un model clar de
comportament masculí, de virilitat. Hi ha com una barreja molt més gran
de la feminitat en la masculinitat, de postures, opcions totalment diverses
i a vegades contraposades que et fan estar una mica desorientat. Doncs, jo
com a varó ¿com m'he de comportar davant de la dona en aquesta
societat? Moltes vegades no ho sé, que ha de prevaldré, el que és clar és
que jo no em comporto, en les meves relacions amb les dones, com es
comportava el meu pare, per exemple. " (VI)

Aquesta situació de l'home ve expressada tal com presentem a

continuació, com si es tractés d'un canvi sobtat per al qual l'home no està

preparat. Aquesta imatge, la tobem sovint en les entrevistes i pressuposa

d'alguna manera una atribució de dificultat per al canvi i l'adaptació per part
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de l'home. Es tendeix a presentar-lo com amb una identitat fixa, producte de

la història, amb molt poca ductilitat per al canvi.

"D2 - Després, hi ha una altra tema gue és una mica tòpic però que és
així, "candente" que és ... precisament davant d'aquesta dona el paper de
l'home. Allò que és diu... és que és molt relatiu, no? o sigui, vale, jo conec
algun cas, que podria dir no va per qui, però vaja, que tampoc ho sé, el
tió que es veu una mica desbancat, no? una mica /.

Dl - Ah sí, això també és una altra qüestió,

D2 - Feble, no?

Dl • El tema aquest és important. Sí, de que també moltes parelles s'han
trobat en que la dona està ocupant un lloc pel qual ell no estava preparat
que ... ocupés, no? O sigui, no IL. no K havien ensenyat, però mai havia
calculat que allò havia d'anar d'aquella manera. I... de repent es troba
amb una situació que no... no pot controlar, no? Això és veritat. " (IV)

També es pot argumentar, fent referència directament a la

comoditat de no canviar per no caure en la inseguretat, i al pes de la tradició,

amb significats similars, que en el cas anterior, és a dir, com a dificultat per

canviar.

"D2 - Sortir d'aquí, però llavors l'home es troba que la dona li està
canviant i llavors ell també no sé si es troba, a vegades, com desemparat,
perquè ja està acostumat a trobar-se un cert tipus de dona i ara es troba
un altre i llevors, això implica moltes vegades que ell és custioni la seva
pròpia manera de ser. (...)

HI - Lo que dius tu i en certa manera l'home està espantat amb aquesta
nova situació de coses que ha d'assumir i que no sap /. ben bé com va.
Com està espantat i no sap ben bé com ho veu adopta una postura
tradicional, de xarxa de matxime de poder, una postura tradicional, i sabem
tot com està i, no? hi ha aquest temor, aquest temor.

D2 - Això està canviant, però com la tradició que porta al darrera és molt
i molt llarga /.
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Hl - Exacte." (V)

En la intervenció que presentem tot seguit, veiem com es

manifesta l'expressió de contradicció viscuda entre "el que es creu" i "com es

comporten", fent referència, també, a la pèrdua de seguretat en les relacions.

"H2 - Clar, tu tens assumit tan l'home com un paper, que tot i que pensis
d'una altra forma, segueixes actuant de la forma que tu tens assumida. És
el problema aquest, la mena d'incoherència aquesta. Que tu saps
perfectament que asquestes diferències són diferències creades, són di-
ferències que no són naturals, però que les assumeixes com a tais i les
subjectivitzes d'alguna forma i vas fent. No sé perquè d'alguna forma
també saps que si canvies el teu paper, canvies la teva forma, moltes
persones, potser tindran problemes de relació o tindran problemes de que
no t'entendran, no sé ( ) són coses que no sé... " (III)

Quan en les discussions es parla de les dificultats de les dones,

es fa referència a la dicotomia que es viu entre la vida "pública", el treball en

el cas que presentem a continuació, i el que és afectiu, o les responsabilitats

tradicionalment atorgades a les dones: tenir cura dels fills, etc. Aquesta

contradicció ve expressada en termes de "lluita".

"D2: (...) perquè és horrible lluitar per tot i dir: "Resulta que tu no has
escombrat i ¡o he tingut de fer el llit" i això acaba amb la teva vida i a
més hi ha un altre problema: (...) si tens un nen i te'n vas a treballar, estàs
amb la recança de que t'has deixat el nen i no estàs complint amb el teu
paper de mare. Per què? Perquè has tingut un model de mare que l'has
tingut sempre a casa per a tu, o que ha fet aquest paper. En canvi, la que
se'n va a treballar i es deixa el nen a la guarderia o on sigui, ell no té cap
problema: toma a casa i durant tot el dia no ha pensat en el sentit que
nosaltres hi hem pensat. No dic ni molt menys que els estimin menys ni que
elas estimin més. Llavors, tot això, és clar, tot això encara complica molt
més perquè a sobre tens un problema, has de lluitar, has de lluitar amb
tu mateixa, has de lluitar amb els que t'envolten i a sobre has de viure feliç
<rialles>, per dir-ho d'alguna manera. No et dic res, el que costa això!
Bé, caricaturitzant molt, però és això. " (VI)
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Veiem que en ambdós casos, la identitat masculina i la identitat

femenina, les contradiccions són construïdes en funció del canvi del rol de la

dona. Es plantegen dos dilemes de caire diferent, mentre que en ambdós casos

s'emfasitza la importància dels models interioritzats respectivament, en el cas

de l'home és expressat com a desconcert, inseguretat, etc., com a més

petrificat, en canvi, en el cas de la dona és expressat en termes més dinàmics,

parlant de "lluita".
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III.2.2.6. La persona com a categoría definitòria i la pluralitat d'opinions

com a ideal: l'actor social.

El terme "persona", com ja hem vist al llarg de l'anàlisi, s'utilitza

com a condició prèvia i per sobre de la definició de sexes.

"Dl: Abans que homes o dones, som persones".

Així s'explica, per exemple, per posar en evidència el sentiment

de desigualtat que es pot viure pel fet de ser dona apel·lant que primer s'és

persona i, com a persona, tens ganes de fer alguna cosa que llavors constates

com a "dona" que no pots realitzar. Això s'explica fent referència a una

repressió que es donaria tant en homes com en dones, però en les dones es

veuria augmentada:

"D2 - ./Lo que tu decías antes es eso, que en lo que yo me baso es que
soy persona, no eso que soy mujer continuamente ( ) nos sentimos mujer
ni hombres, ¿no? ( ) Yo no sé pero dicen: "Bueno, tu educación influye
mucho", en va en la educación, pero yo veo mucho que, muchas veces que
yo tengo, no sé, yo tengo una educación, pero no es una educación
machista lo que a mi me hace reaccionar que parecen justas estas
situaciones o que a mi me apetece hacer algo, entonces pienso: "Bueno, es
que esto no está permitido a las mujeres pero a mi me apetece". Yo no sé
si esto es educación o no pero a mi me apetece como a él le puede
apetecer llorar delante del público, no apetece pero le saldría y se reprime,
pues yo también me tengo que reprimir, o sea, que antes está la persona
no? mmm... no sé lo que iba a decir, que simplemente me referia a que no
todo es tan educativo y unos roles tan claros, muchas veces, hay unas
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situaciones que te salen como persona que no puedes hacerlas porque
tienes impedimentos y entonces yo pienso que como mujer me encuentro
con más impedimentos por el hecho de serlo, que un hombre, tengo esta
sensación, o sea, ( ) tanto. " (III)

Pero la categoría de persona també serveix per camuflar una

relació amb diferències de poder i presentar-la com una construcció.

'Vull dir, és que ben mirat dius, que de portes en fora si hi ha aquesta
diferència, però és que no crec que la gent la noti tant, o la noti si, però
que tothom n'és conscient de que és una diferència estúpida i que l'estem
creant però, vull dir, pes de portes en fora, però dins nostre la majoria
creiem que som iguals i que les mateixes coses que pugui expressar la dona,
de posar-se histèrica, de plorar mateix, coses d'aquestes... pues que
realment un home ho pot fer com qualsevol altre, vull dir pel sol fet de ser
persona i prou, i vull dir que tots sabem que això si, és així, i diem L. és
que a mi em sembla molt que és més una cosa artificial que ens l'estem
aguantant nosaltres mateixos, però perquè som estúpids, així d'estúpids
l'home o el que sigui, vull dir, però que som nosaltres mateixos que ho
anem aguantant a mi em sembla, vull dir, això no pararà mai, perquè em
sembla s'ha constituït... /." (III)

La concepció de l'individu lliure de les construccions imposades

pel gènere sorgeix a partir de la negació que hagis de tenir una identitat

d'acord amb el teu sexe, plantejant la pluralitat de valors, el "tot si val", "tant

bons són uns valors i una identitat com una altra", construïnt un subjecte lliure

que pot decidir en funció de la seva manera de ser el que més li convé.

Una altra construcció que trobem és la del l'individu sol i

autònom, amb un nucli intern, i en el qual s'hi diferència l'interior -el que un

és- de l'exterior d'un mateix, en el sentit, el que un fa o com es comporta.
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Això, presenta de vegades la imatge de com si fossin actors que

poguessin escollir determinats rols que els ofereix la societat, identitat mòbil,

contraposada a una identitat més fixa referent al que "un és".

"H2. ./Jo crec que és buscar la integració, precisament tenint en compte
les diferències d'uns i d'altres, sense...

HI: SL

D2: Buscar la identitat entre home i dona. Vol dir que tu, per ser dona, has
de tenir una identitat i que tu, per ser home, has de tenir-ne una altra, i
això és un error, és sexisme. El que s'ha defer, hi ha diferentes identitats,
que unes es poden identificar amb el gènere masculí unes altres amb el
gènere femení, i tu, independentment del teu sexe... pots tenir la identitat
masculina o la identitat femenina, l'enfoco cap aquí i aquí està. (...) Tan
bons són uns valors i una identitat, tan l'una com l'altra. Per exemple, és
tan important cuinar a casa com dirigir el govern, per dir-ho d'alguna
manera. Llavors, tu, independentment del sexe, segons les teves
característiques, la teva manera de ser, la teva sensibilitat, o lo que sigui,
trobaràs un tipus d'activitat o una altra, llavors, a partir d'aquí, és per mi,
on ve la igualtat, ara pots seguir això... " (VI.)

356



11122.1. Els efectes del canvi. Les mancances com a constructe explicatiu

Hem observat al llarg de l'anàlisi com en parlar prevalen, encara,

les concepcions tradicionals referents als gèneres, on es contraposa la

sensibilitat (femení/atribuït a dona) i la racionalitat (masculí/home), així com

la parella receptivitat (dona) / productivitat (home).

Això porta a una reïficació d'aquestes dicotomies tradicionals,

encara que no siguin vistes com a naturals.

Així, trobem que la concepció de l'individu com un nucli complet

d'atributs: intel·ligència, sentiments, etc. s'entrellaça amb la dicotomia creada

entre els gèneres, definint un en funció i com a complementari de l'altre

(home: raó, inteüigèncioa, productivitat; dona: emocions, naturalesa, etc.).

Aquestes dues concepcions porten a parlar en termes de

"mancances" i "buits" a partir dels intercanvis i canvis de rols.

Trobaríem així que es parla de l'home com si hagués perdut la

part emocional

"Dl - (...) perquè ells han perdut molt, per mi que han perdut tot el que
vol dir, por ejemplo, el cuidado de los hijos que era una cosa tan
maravillosa, la habían perdido los hombres y ahora lo tienen que empezar
a recuperar y les cuesta mucho, o sea, es una cosa que por ser mujer, de
pequeñita han estado entrenada en algunas habilidades que los hombres
tienen que adquirirlas y les cuesta no? Creo que los hombres por ejemplo,
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han perdido el derecho a arreglarse y a ser coquetos y a pintarse el pelo y
a ponerse tacón y hacerse... y a ponerse una arrecada y ... hay otra cosa
que les está costando recuperar. Creo que los hombres también han
perdido cosas eh?" (III.)

En contraposició amb la dona que es présenta com si hagués

guanyat.

"Dl: Superen, los superan porque creo que, a ver, antes había la..., no se,
el lastre de que las mujeres eran más tontas que los hombres, cosa que se
ha demostrado sobradamente que no es verdad, y de alguna forma, a las
mujeres, esto les era muy cómodo, esto de que son tontas y por lo tanto
"no pienso y como no pienso, no me esfiierzo"y, por lo tanto, como ahora
esto no pasa, pues, las mujeres tienen un componente de sensibilidad que
los hombres no tienen. Entonces, la inteligencia más la sensibilidad abulta
más que la inteligencia sola.

H2: ¿Sensibilidad?

DI: Yo pienso que les superan las mujeres en general Si lo miráramos a
peso, si esto se pudiera mirar a peso...

H2: Pero esta sensibilidad ¿qué quieres decir con sensibilidad?

DI: Bueno, emocional, emocional o sensible ya sea por cultura. Supongo
que es por cultura, también, porque ¿no? el hombre lo tiene, es una parte
como atrofiada.

Hl: Y esto no puede ser sólo una parte del territorio explotado, es decir,
puede que existan hombres que tengan tanta o más sensibilidad que
mujeres y al revés!

DI: Sí, pero están tan acostumbrados a controlarlo que esta como
atrofiado ¿no?

H2: ¿Somos los duros, no?

DL-Exacto.

H2: Eso es muy relativo.
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Dl: Es muy duro y uno se ha de hacer el duro porque sino queda muy
mal" (I.)

Arran del canvi, s'expressen com un buit les funcions

característiques de la dona, la funció emocional, com a "receptora" dels

problemes, etc. i quant a tasques de l'àmbit privat: feina de casa, tenir cura

dels fills, etc.

"Dl - Lo que... o sigui, una persona li estan donant unes responsabilitat
executiva en una feina, és impossible que arribi a casa i es converteixi amb
el receptor o sigui és emissor i l'home també... o és el receptor o també
és emissor estarà tot el dia fotent-se d'òsties. Però...

D2 - Es una mica això, que hi ha d'haver-hi una mica aquesta
característica de receptor i emissor i que sempre... tradicionalment ha sigut
l'home i la dona, no?

<totsparlen>

D2 - Però el que passa no és que canvi la dona o l'home sinó que el
desequilibrí ho posa en evidència.

Dl • Sí, clar.

H -1 la igualtat, el resultat, diguéssim....

D2 • Sí, sí.

H - La igualtat de raó. Vull dir, els rols s'han igualat per lo que dèiem
abans, de que la dona ha agafat molta més iniciativa i a l'equilibrar-se
pues el que ha succeït és una espècie de curt-circuit, vull dir, ja sembla
que hi han pues més problemes ara de relació que del que hi havia abans,
que potser abans estava molt més suportats per la dona, vull dir, però que
ara, doncs /.

Dl -1 per l'home, pels dos era més fàcil perquè un sabia molt bé lo que
havia d'aconseguir i l'altra també ho sabia molt bé. " (IV.)

359



En realitat trobem expressades dues situacions dicotòmiques

diferents, una per als homes i una altra per a les dones:

1) Les dones, amb el canvi de participar en el món del treball,

etc. viuen "contradictòriament" amb el que els pertocaria de fer

per "ser dona".

2) Els homes poden ser conscients d'una situació d'opressió

soferta per les dones, però es troben que no tallen amb

la"manera de ser dels homes".

Veiem, doncs, la referència en ambdós casos al pes de la tradició,

però manifestada en termes diferents:

- Les dones tallen amb el que és ser dones, però ho viuen

problemàticament. Fan un desplaçament entre ser dona i ser

persona, entre vida emocional i intel.ligècia-cultura, dicotomia

que no es dóna en l'experiència masculina.

- Els homes viuen problemàticament l'haver de tallar amb el que

és ser homes.

Per a les dones el sentiment és el de culpabilitat, per als homes

és el d'inseguretat, ambdós íntimament relacionats amb les definicions de

gènere.
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Resumint, veiem que la desigualtat soferta per les dones es

construeix a partir de dos eixos diferents, el de les responsabilitats -per

possiblitar un canvi i el de les culpabilitats -per explciar la persistència del

masclisme.

Dos discursos es manifsten el de la denuncia de la desigualtat i

els corresponenets efectes de pdoer i el del liberalisme sostinguent que 'tots

som iguals i tenim els mateixos drets'.

La 'identitat' es construeix com a fixa o com a susceptible de

transformacions, dificultant la primera el canvi, facilitant-lo la segona

cosntrucció.

L'individu és construit com sol i amo de les seves conductes i

separat de la societat aixi, moltes vegades apareix un discurs pisoclogista que

atribueix a la manera de ser o personalitats dels individus les causes de les

situacions i se'ls presenta com a lliures tant superar una situaciód e desigualtat

com per escollir una identitat. El traçat de semblances i diferències pot tenir

tal com hem vist o bé efectes de realtivització de generalitzacions o bé de

neutralització de les denuncies de desigualtats de poder.

El femení i el masculí són constituïts com a conjunt de trets

susceptibles d'intercanvi i a lliure dispossició de l'elecció del subjecte d'una

banda, mentres continuen siguent mantinguts de l'altre segons les formes

tradicionals, reifïcant-se a través un rebuig dels 'extrems' (masculinització de

la dona) o al parlar en termes de 'complet/incomplet' de l'home i la dona.
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La il.lusió de la posibilitat d'elecció entre diferents rols i

identitats recolliria el 'mite consumista de la imatge del propi jo' alhora que

trencaria amb la tradicional construcció de la identitat com quelcom fixa,

coherent i inamovible.

362



IIU.3. ANÀLISI BLOC 2: LA CRISI DE VALORS I

L'INDIVIDUALISME

En aquest segon bloc hem considerat els segments de les

entrevistes que feien referència als valors actuals. El que destaca amb més

força de la lectura dels textos és que l'afirmació d'una absència o crisi de

valors crida immediatament a l'afirmació que sí que n'hi ha, de valors, però el

que passa és que aquests són diferents dels anteriors (la generació

immediatament anterior, que generalment s'associa amb un compromís amb

una política d'esquerres, amb uns ideals, etc...) i en funció dels quals es

construeix el discurs sobre els actuals. Volem remarcar que no és perquè si que

es doni aquesta comparació amb T'abans", sinó que va acompanyada d'un judici

de valor implícit, en sentit negatiu pel que fa a l'estat actual de crisi. Quina

forma pren això, ho exposarem en el primer apartat d'aquesta anàlisi. Abans,

però, indicarem el segon apartat creat per a l'anàlisi d'aquest bloc, en el qual

es treballa amb la parella: " mobilitat/ immobilitat" per donar sentit a la

desimplicació del que és públic i polític.
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El canvi de valors: l'individualisme i el predomini dels valors

externs.

Quan es fa referència al tema dels valors en les entrevistes, veiem

en general que encara que es parteixi que hi ha una absència o crisi de valors

que pot aparèixer citada explícitament

"Dl: Jo penso que predomina l'absència de valors, en general " (I)

el discurs s'organitza negant aquesta absència a partir de considerar que parlar

de que actualment hi hagi una crisi de valors és quelcom que es diu però que

no es correspond amb la realitat i afirmant que valors n'hi han però, en tot cas

han canviat, són uns altres ( diferents dels anteriors). Aquesta primera

Constatació que trobem explícitament al principi que surt el tema i, que de fet

funciona com una espècie de tòpic recurrent proveix la base que fa que en le

discurs es pasi a la discussió de quins són els valors que arar predominen. El

que nosaltres hem interpretat com a que a una situació d"absència' de valors

es contraposa una situació de 'presència' de valors.

Hem seleccionat un extracte en el qual s'expressa el dubte cap a

la manifestació de que actualment es visqui una situació de crisi de valors, i on

es presenta com una idea 'inculcada' des de fóra i que presenta a la gent com

a conformista. El que en aquesta intervenció sembla que es fagi és contraposar

a aquest tòpic de que no hi han valors i la gent no fa res, argumentant que 'hi
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ha molta gent que fa coses' i amb l'expressió 'hi ha moltes maneres, moltes

classes, és que no sé...' relativitzant la primera pressuposició:

"H2 - Sí, jo, no sé, ho tinc tant clar tot això. Jo penso que també és una
idea una mica incolcada per no ser qui que diu que hi ha ara molt més
complansient que abans o autoconplació no sé. Jo penso que no. Que no
ho sé. Penso que sí, però hi ha moltes maneres, moltes classes, no sé, és
que no sé. Hi ha gent que està fent coses igual que lo que hem dit abans
que es podrien fer coses creatives, podries fer-les, jo penso que ara si tens
interès per alguna qüestió hi ha molta gent que està fent coses. No sé. "
(VII)

En la següent intervenció encara és més explicita la manifestació

del desacor cap a la idea de la situació actual de crisi de valors també com a

creença imposada des de fóra i afirmant que són uns valors els que estan en

crisi però que en hi han uns altres. De fet trobem el que en teoria anomenaven

el 'dubte' cap a qualsevol afirmació, que, en aquestv cas és aplicable a la

divulgació d'experts, mitjants de comunicació, etc. sobre l'actual situació de

crisi.

"D2 - Home, sembla, pel que fa als valors, sembla que hi ha crisi de valors,
si ho dius en aquest sentit.

PER EXEMPLE.

D2 - Bueno, és el que et fan creure. Almenys a Filosofia ( ) estan en crisi
( ) Però, això crec que és mentida perquè encara que hi haguin una sèrie
de valors, segur que estan en crisi uns certs valors, però evidentment en la
necessitat hi ha valors. " (V)

Els valors que surten com als que predominen actualment són

l'individualisme, els de tipus 'extern' (consumir, lluir, tenir, etc) l'anomenada

'estetització de l'existència' en el sentit de que la gent es preocupa només de

consumir, de les seves possessions, i el seu aspecte extern, és a dir, bàsicament
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el consum. O, també des d'un altre punt de vista surt la predominancia dels

valors masculins (agressivitat, competència,...) sobre els femenins que ve molt

circumscrita per l'hegemonia de la productivitat i la importància del treball

també com a marca distintiva individual.

l.L'individualisme.

Les referències a l'individualisme les podem trobar explícitament

fent referència a l'individualisme com a que tothom Va a la seva':

"HI - (...) Jo ho veig molt "xungo", realment. Tal com està l'home avui en
dia, en la societat, és a dir, ahir ( ) deia això de l'individualisme total, bé,
potser també, però és que també hi ha el que es diu el grup de pressió
total, és a dir, la gent va tota a la seva, i tot "crístu" va a la seva i que faci
la seva, tal, i que cadascú vetlli per les seves coses, però sempre hi ha al
darrera grupets de pressió, confessats o no confessats, és a dir, en nom i
lletres, però no entenen que sempre en procura de fer que aquesta gent que
va individualment a la llarga acabin no fent el que realment s'havia o esti-
gués dintre del seu interès. " (II)

o implícitament, fent referència que predomina el que té a veure amb un

mateix. En el següent segment es presentsa com a contrapartida a que no hi

hagin valors, fent referència que el que ara es valora és 'la millor qualitat de

vida':

"HI: ./o predomina la no l'absència de valors, sinó el valor de la millor
qualitat de vida o el millor viure. És a dir, jo crec que qualsevol d'aquí el
que volem nosaltres és viure bé.

Dl: O sigui un mateix?

HI: Ara () un mateix, per viure un mateix bé.

Dl: Un mateix." (I)
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Les referències a l'individualisme poden aparèixer també de

manera implícita referint-se a Pegeocentrisme; tal com es veu en l'inici del

segment i que veiem que continua presentant una comparació entre F'abans'

i Tara' , segons la qual es preseyntva T'abans' (l'època anterior, dels anys

seixantes) com amb un objectiu, 'un món per canviar', un motiu que en canvi

ara no existiria perquè es quelcom que ja està finalitzat en aquests moments.

Concretament esk fa referència tal com veurem tot seguit a que "ara es viu

molt més bé", com a raó per la qual ara no hi han ideals ni cal fer res:

"Dl: Pienso que somos más egocentrístas que antes, que hace 20 años, por
ejemplo, o no sé.

D3: Mucho más egocentrístas.

DI: Mucho más, en general

(...)

Dl: El perquè? Potser una mica per l'absència de valors. Abans hi havia
uns ideals, un món que canviar, que d'alguna manera ara ja està canviant
i ara que tothom es queixa que si fan això, que si f on això, que si fan lo
altre, però bueno la veritat és que es viu molt me's bé que fa 50 anys, per
exemple o que fa 30, no sé. " (I)

Al costat de la construcció d'un món on ja no cal canviar res,

com a explicació de que la gent ja no s'interessi per projectes globals o tingui

ideals , apareix l'afirmació de que el que interessa a la gent és lo quotidià, i

on podem percebre dos matitzos diferents, un que tindria a veure amb les coses

més senzilles i immediates, 'el que la gent té en compte és si puja la betzina,

si baixa" , i un altre que comprèn el quotidià com l'àmbit que la gent

"controla":

"Dl: Yo creo que la gente lo que tiene más en cuenta es si sube la
gasolina, si baja...
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D3: Claro.

Hl: Lo cotidiano.

H2: Lo cotidiano.

Hl: Lo cotidiano porque es la esfera que más controla en el fondo. " (I)

2. Predominen els valors externs sobre els interns.

Directament relacionat amb l'expressió de que actualment

predomina l'individualisme i formant part de les seves expresions, es fa

referència en les discussions a que ja no hi han idelas en relació amb l'època

anterior i on l'explicació de que cadascun mira per lo seu, es concretitza fent

apel a un interès actual per lo 'material', en el sentit que predomina el

consumisme, i que com que el que es valora és l'èxit, se sobrenten l'èxit social

a partir del treball, posició social etc. És a dir es contraposa implícitament la

valoració de les creences i ideals d'un, en l'època anterior amb la valoració pel

que un té d'ara.

"Dl: Bueno, yo pienso (...) una pérdida del idealismo, o sea, antes, te
hablo de la décadas de los setenta, había mas idealismo, ahora se va a lo
material lo que hemos hablado antes del éxito, o sea, se busca el éxito
material sobretodo, lo que yo observo alrededor.

PERO IDEALISME/.

Hl: ./Jo faria una matisació/.
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Dl: Si en comptes d'haver-hi una sèrie de..., per exemple, abans s'estava
molt en contra de la societat de consum, ara s'és consumista, en aquest
sentit. O sigui, idealismo como contraposición a materialismo, no sé... " (I)

o sinó fent referència que es valora més el que es té o es fa que com un és,

que en les entrevistes apareix fent referència sobretot a l'èxit professional i a

conductes consumistes. Així el que es diu és que els valors distintius individuals

no serien els de les característiques més personals, el com un és, personalitat,

creences,etc. sinó a partir de les coses que un fa o el treball que un té.En

l'extracte que presentem a continuació observem aquestes explicacions a més

d'un judici en detriment d'aquest estat de coses com a 'negatiu':

"D2 - Valors que predominen?

SI, PER EXEMPLE.

<pausa>

D2 - Em sembla que són més valors de caire exterior, de l'individu, que no
pas interior. Sembla que es valora més el que són característiques com pot
ser l'èxit professional o el nivell econòmic o el poder que un pot tenir, que
no pas valors individuals, íntims.

H2 - Predomina el ( ) de l'ésser." (V)

"Dl - Home, és clar, per mi tot el que sigui el valor de l'aparença per sobre
del valor de lo que és un, per sobre del valor de tenir de l'ésser, realment
és negatiu, o sigui per mi el que té valor és el que és un, no el que té.
I bueno, en aquest cas és evidentment lo que se diu, no?

<tots parlen>

D2 - ( ) més aviat valors de tipus exterior /. " (V)
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3. Predomini dels valors masculins sobre els femenins.

De vegades explícitament com en la intervenció que presentem

a continuació, o d'altres al parlar de l'adaptació de la dona en el món laboral

surt aquesta idea que els valors que predominen actualment són els valors

masculins, considerant l'èxit professional, l'agressivitat, etc., com a valors

masculins.

"LLAVORS, QUINS SON ELS VALORS QUE US SEMBLEN QUE
PREDOMINEN?

DL- Que predominen? Els valors masculins.

QUE ENTENDRIES PER VALORS MASCULINS?

DL-Doncs perseguir l'èxit professional, això, agressivitat, saber-t'ho muntar
molt, organitzar-te molt el temps, no perdre el temps en tonteries, és a dir,
productivitat. " ((VIII)

Resumint, pensem que la presentació d'una situació en la qual

la gent funcionaria només pels seus interessos i per les coses més properes i

quotidianes i on la "valoració" de la persona vindria més en funció de les

propietats (bens) que un té, el treball que un fa, o coses d'aquest estil, la

podem trobar comentada com a negativa: "per mi el que té valor és el que un

és, no el que té", pot ser sostinguda d'altra banda pel mite de la societat del

benestar": "ara es viu millor"(per tant no cal fer res). De tota manera d'altres
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interpretacions diferents plantejen una altra visió del replegament en l'esfera

privada i la desimplicació gneral del públic amb un sentit més trangressiu i

amb possible lloc de canvi (això s'analitza amb me's detall en l'apartat

següent).

Una altra interpetació d'aquest interès pel material i aquest delit

de consum té a veure amb el que a nivell teòric es presenta tant com un

moviment constant de productes etc. del consumísme, fins al punt de presentar

al mateix 'jo' com una mercaderia més així com amb la diferenciació que

s'estableix a nivell de classes , que es donaria una situació en la qual els bens

són consumits pel seu valor simbòlic i com a elements de distinció entre una

classe social i altre, que es trobaria sobretot en una burgesia compromesa amb

professions culturals, que es troba en un moviment accelerat de consum , estils

i modes que tanmateix és al mateu moment massifícat.
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1113.32. La desimplicació del que és públic i polític: mobilitat "versus"

immobilitat. Les comparacions generacionals per explicar els

canvis.

La desimplicació del que és públic i polític apareix fent

referència que "no passa res" o, tal com hem presentat en la introducció, a una

immobilitat que caracteritzaria l'estat de les coses actuals. Així, trobem frases

del tipus:

- "La cosa està morta";

- 'Tot està descafeïnat";

- "Hi ha una certa passivitat".

S'argumenten diferents raons per donar sentit a aquesta

immobilitat i explicar per què es dóna, així com se la contraposa a una

mobilitat, però que la trobarem en situacions concretes i/o quotidianes, que

impliquen directament la gent.

Passem, en primer lloc, a presentar alguna de les raons que

s'argumenten per explicar la desimplicació en el que és públic i la no

participació política:

a) Un sentiment d'Impotència" que ve expressat en el sentit que

es produeixen canvis a tal velocitat que no cal fer previsions. En l'extracte
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següent veiem que utilitzen els ordinadors com a imatge de la rapidesa dels

canvis:

"HI: Bueno esto es otro tema... la revolución, el cambio, tal vez produce
que los tiempos se acorten, evidentemente. Las evoluciones de lo griego, lo
romano, tardaban la tira, por decir algo, y ahora las evoluciones por la
tecnología, por el mundo que estamos viviendo se producen de un día para
el día siguiente. En el ramo de los ordenadores te sale un PC... te sale un
tipo de ordenadores y al mes te sale otro.

H2: Yo noto...

Hl: ¿Pero esto qué significa? () porque el tema del ordenador te puede
interesar o la informática, en general Te está apeteciendo conseguir el
ordenador número 3, del mes 3, porque te facilita esto, es un/.

./TU QUE VOLIES DIR? (EM DIRIGEIXO A D3)

D3: (...) nosotros lo que queremos es como el pasar bien cada día, como
que era..., la escala de luchar por algo, era como mucho al día de
mañana, como que era (), la semana que viene, no como eso de mirar el
futuro, eso de aquí a diez años o a veinte, sinó que era... es mucho más
corto.

< tots parlen >

DI: Es mucho más corto, sí.

H2: Ahora mismo se vive más rápido que antes. Para que vas a estar
pensando en 10 años si de una día para otro una cosa te cambia mucho. "
(I)

b) Per una qüestió de comoditat, a partir d'argumentar que es

perquè ara es viu millor que abans. Esn la intervenció que presentem a

continuació el que s'explica és que ara hi ha més conformitat general perquè

tampoc s'està tan malament, argüint el mateix tipus d'explicació que en

l'apartat anterior, com a explicació del conformisme.
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"Hl -Sí, suposo que, o sigui, comparant amb 10 o 20 anys enrera, doncs,
només la sensació de millora a nivell material i a nivell econòmic, doncs,
també fa que la gent senti, doncs, perquè no, així estem bé, no? i que
s'acceptin les coses una mica com, perquè venen, donades i perquè són així
(y (vii)

En la següent intervenció, en el mateix sentit que l'anterior si

afegeix la idea que ara es viu millor que abans com a resultat de que 'el món

ha canviat' i novament es fa referència a aquesta manca d'objectiu extern, 'un

món per canviar':

"Dl: El perquè? Potser una mica per l'absència de valors. Abans hi havia
uns ideals, un món que canviar, que d'alguna manera ara ja està canviant
i ara que tothom es queixa que si fan això, que si fan això, que si fan lo
altre, però bueno la veritat és que es viu molt me's bé que fa 50 anys, per
exemple o que fa 30, no sé. "

S'explica pel nivell econòmic i la millora de qualitat de vida, té

a veure amb la imatge de millora en la societat del benestar i l'interès

d'aconseguir el màxim benestar personal a través l'augment de l'estatus

econòmic.

HI: Bueno, en el fons, és una qüestió de millor qualitat de vida. Si millor
qualitat l'aconsegueixes assolint uns millors termes econòmics, tothom
tendiria a canviar. " (I)

c) La desinformació, en el sentit que. com en el cas anterior,

parteixen que no es fa res perquè sembla que ja s'està bé, però des d'una

postura crítica. Tanmateix observem com en la primera intervenció que apareix

en l'extracte que hem seleccionat la diferenciació s'estableix implícitament amb

la gent més jove, que serveix per explciar que no tenen idea de política, posant

per exemple que no saben res sobre Franco. Expliquen a partir del poc
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coneixement i de la mentalització de que som objecte de que 'vivim en el

millor dels móns posibles'el que no hi hagi participació. I, de fet, pensem que

en realitat les dues comparacions genracionals i temporals, amb els d'abans i

amb els de després, serveix per distanciar-se'n (per part s'entén de la gent que

formes els grups entrevistats i que tenen de 25 fins 35 anys) amb una valoració

determinada. Així en l'exemple que posem a continuació el que s'observa és

la diferenciació respecte als més joves en quant que encara tenen menys noció

de política que ells (els que parlen). Si pensem que en general es partek d'un

judici més avait negatiu cap a la no participació política , que en alguns cassos

es viscuda amb certa incomoditat amb comparació amb la generació anterior,

la qual esta considerada com de fortes implicacions i transformacions

polítiques, o bé pel maig del 68 o bé per la lluita contra la dictadura, aquesta

separació dels més joves funciona com a

atenuació de la seva pròpia postura. Les implicacions es donarien i seguint

encara amb l'extracte de les converses que reproduim a continuació, només per

grans 'catàstrofes', però mentres el generalitzat seria aquesta actitud de

passotisme i 'anar fent'.

"D • Està una mica morta la cosa. Almenys en relació amb una quants
anys enrera. Vull dir, l'altra dia estovem comentant la gent que està estu-
diant, la gent de 18 o 19 anys que està estudiant carreres i que hi ha molta
d'aquesta gent que no tenen cap iUusió política, o que es pensen —així en
una enquesta que és va fer fa poc— que en Franco era un polític antic, és
a dir, poques arrels polítics i poca cultura política. Al mateix temps, és que
hi ha poca cultura religiosa i poca cultura d'aquí i poca cultura d'allà.
Potser això d'estar educat en la democràcia, doncs ha donat a una espècie
de... de... cosa 'light" que la gent no s'entera de què van les coses. Entre
que estar tot mort, llavors si a sobre has anat a una escola que tot el dia
t'han matxacat que el govern és lo millor i com ara estem en la democrà-
cia, això és lo millor, doncs, o sigui, el Franco, "polític antic", "borrón y
cuenta nueva". No ha passat res, i ara estem en el millor dels móns
possibles.
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Hl - Però no només la generació més jove, va/a, també eh que han viscut
la cruel., els últims anys del franquisme, jo diria que és bastant general
que... es considera que estem en una situació estable i que el polític ha de
ser, doncs, un administrador que ha d'aconseguir el màxim de benestar
per... per al màxim de població i que en el fons, la idea general és que tots
són iguals i que... el que fem quan votem, doncs, si aquest senyor serà el
que ens tocarà els impostos o... en aquest nivell Jo diria que la gent és
mou bastant a aquest nivell

D - Sí, de f er funcionar la roda i que mentres no hi hagin grans catàstrofes
d'algun tipus, doncs, anar fent.

HI - I, més ara que l'esquerra està en un moment bastant de
replantejement, de... " (VII)

d) Altres de les causes que s'indiquen per justificar la poca

implicació pública i política, és un sentiment de desengany i la manca de

compromís. Aquesta manca de compromís es veu des d'una doble perspectiva,

o bé s'atribueix a causes personals o a quelcom fomentat des de fora:

"D3 - Potser falta una miqueta de compromís. Compromís personal en
molts aspectes, no sé... Jo penso en el meu cas també ( ) Vull dir, que
potser es fomenta, potser és un problema personal, un actitud massa
passiva que en certs aspectes... vull dir, que /.

PERÒ QUI HO FOMENTA?

D3 - Es fomenta en general, vull dir. Jo, també, també depèn del teu
caràcter i de la teva formació i tal, però en principi hi ha una certa
passivitat. Jo, jo la veig en molts aspectes. " (II)

També surt una explicació que expressa una contradicció entre

les ganes de fer coses i que finalment no es faci res.
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"D2 - Sí, i que la gent és conscient de que en certs aspectes està degenerant
i que no pot fer res per, o sigui, potser tenir una illusió o tenir aquest
somni de fer, però no sé, jo a vegades experimento una sensació de que:
"Montse, estàs degenerant", no pot ser, no? /. no et mous, no hi ha, tens
una sensibilitat potser utilitarista, però egoista alhora /. " (II)

Com a contrapartida a aquesta manca de participació es planteja

que hi ha mobilitat quan afecta a coses concretes i quotidianes. Aquesta

mobilitat es pot donar en diferents sentits i coincideix amb l'observació des

d'algunes anàlisis teòriques d'aquest interès, o bé individualista, en el sentit

que afecti directament l'esfera d'interessos de la persona, o bé d'una implicació

a nivell micro i d'organitzacions esporàdiques per aconseguir objectius concrets.

Aquesta explicació que la gent es bellugui per qüestions concretes

ve argumentada en la primera intervenció del paràgraf següent, a partir d'una

comparació amb la generació del 68, per explicar que ara no hi ha ideals, però

ho presenta argumentant que ara la gent no es mou per coses abstractes ("que

es faci la revolució no sé on"), sinó per coses quotidianes. Aquest fet és

considerat com a positiu, en tant que és una altra forma de canvi.

Concretament, es posa l'exemple de la situació dels rols masculi-femení.

"H6: Jo lo que volia fer és tomar (). Bueno, potser sí que és cert això que
parlaves, ideologies, no hi ha aquest idealisme i tal, però això no ho
miraria en la vertent negativa: és a dir, bueno, no hi ha idealisme, la gent
és més conservadora i accepta V'status quo" i tal Jo ho diría que ha
canviat, per exemple, la qüestió... , els estudiants, el famós, mític i tòpic
Maig del 68, dels estudiants d'ara, dels estudiants, per exemple, francesos...
Lo que es va ara és a propostes concretes. Lo que la gent vol són qüestions
concretes i potser lo que vol canviar no és que es faci la revolució no sé
on, sinó que tal cosa, tal altra cosa concreta del seu àmbit de vida
quotidiana canviï, i això, per exemple, pot ser molt interessant en el () de
rols amb la dona, que és que potser no es tractarà de canviar-ho, sinó que
al canviar-ho tot es f a canviant potser poc a poc la teva vida quotidiana
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i la vida quotidiana és fonamental en aquest canvi de la qüestió dels rols
masculí-femení. I potser./

D2: ./Hi estic d'acord./

Dl: ./Sí, sí/

H6: ./Pot ser una manera diferent d'això, de canviar la societat, sí, però
a través de qüestions concretes/. " (VI)

En realitat aquesta perspectiva es pot considerar una

representació de la manca de confiança en un projecte més universal i de cara

al futur substituït per una acció contextualitzada a la realitat de cadascun, o bé

per interessos com veurem en l'exemple següent, o com a lloc on es pot operar

el canvi, tal com succeïa en l'exemple anterior, però també per la crença en el

mite de la societat del benstar.

En el mateix sentit que hem exposat abans, trobem en l'extracte

següent un exemple que fa referència a una mobilització puntual, la dels veins

de Sant Adrià (que es van organitzar per oposar-se a la construcció de nous

blocs d'habitatges) i que es presenta com una de les coses que succeeixen

esporàcicament dins d'un marc molt més tranquil i "descafeïnat":

"D - Bueno, tot és com descafeïnat, vull dir, a nivell polític: anar tirant; a
nivell de consecucions socials: sí, anar fent; familiars: també. No sé, és...
ho veig molt descafeïnat tot. Excepte potser, llavors, en uns punts més
concrets que... punts més grans de... alguns fets gairebé violents, per
exemple en lo que va passar amb els veïns de Sant Adrià fa poc, vull dir
dels pisos aquells, cada any surten coses rares, no? que no t'expliques...
però que generalment, el to general, és això: molt descafeïnat. Així és com
ho veig, resumint-ho. " (VII)
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També es fa referència a que es presenta una situació general

apàtica, accentuant-la però des de fóra, mijans de comunicació,

especialistes.etc. perquè en un moment donat, davant un aconteixement concret

la gent participa, i a més a més i tal com surt en l'intervenció següent, gent

de qui 'no s'espera res', es fa una referència que a la campanya "anti-OTAN"

hi havia "heavies", per exemple, col.laborant-hi:

"D - Hi hagut gent, joves, joves d'ara, me'n recordo que pertanyen a la...
la campanya de l'OTAN, anti-OTAN, nois d'aquells "heavies", molta gent
despreciava, perquè els tios anaven allà, engantxant coses,, hi ha gent que
té almenys moltes coses clares. El que passa, són aquests que surten més
a la tele, o sigui, tu pots accentuar un clima general, per més que hi hagin
unes excepcions, grups grans d'excepcions, sempre seran minoria. I si a
sobre accentues més la qüestió més apàtica, clar, llavors és... no tot () és
precisament. " (VII)

Una altra interpretació a nivell colloquial tant del retorn dels

valors tradicionals com del replegament en l'esfera privada ve de la mà de

plantejar el retorn de la parella com a nucli en front de la incomunicació

general amb els altres. Podem veure aquesta explicació en la intervenció

següent que defineix la parella com 'el resum de tot el que tu voldries fer amb

la resta de la gent':

Dl: "(...) si que penso que avui en dia un del apper important de
la parella, o sigui, d'una persona... bueno, ara parlo de mi, no? en
aquestv cas, però vaja, ho eig una mica també pels...per amics que
estant vivint amb una persona fixa, no? Doncs, que , allò es
convertix com una espècie de...de reesum de tot el que voldries fer
amb la resta de la gent, no?. "
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Resumint, el que hem observat en les explicacions sobre

l'individualisme, el predomini dels valors externs per sobre dels interns i la

desimplicació del públic, és una utilització de les comparacions

temporals/generacionals en dos sentits diferents i amb significats oposats. En

aquest sentit el que s'intenta és de donar sentit a la situació actual utilitzant

primerament i constantment la comparació amb la generació immediatament

anterior, la que es correspond per referències que donen a la del 'maig del 68'

i que s'enfrontava amb els temps de la dictadura de Franco, que és utilitzada

com a resposta implícita a l'afirmació de la manca d'ideals i de participació

política actual, però per argumentar dues coses diferents, l'una per presentar

com una cosntrucció creada per aquests primers el fet de que ara es parli

sempre de que no hi han ideals ,etc,és a dir com a grup que origina els judicis

actuals, i la segona utilització que se'n fa i que és la que a més a més apareix

un major nombre de vegades és per justificar la situació actual de no actuació

deguda a la manca d'un objectiu comú pel qual lluitar que en canvi sí que

representa que tenien els de la generació anterior. En el primer cas que hem

comentat més aviat se'n després una actitud critica, en el segon més aviat se'n

desprèn una raó de mala consciència cap a la situació actual i que és a la que

s'intenta justificar. És per akò que l'alusió a la generació més jove (als

participants en les discussions de grup, que cursen tercer cicle) no es presenta

exempta

de significat, ja que se'n distancien mitjançant la presentació d'aquesta darrera

com encara menys motivada i fins i tot més desinformada pel que té a verue

amb les qüestions polítiques. És per això, que apuntem que les comparacions

temporals/generacionals en realitat funcionen com un procediment pel qual,

els que parlen justifiquen i expliquen la situació actual pel que fa al seu propi

comportament i es defenen (alguns) de cert 'malestar* que això provoca.
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Una altra explicació fa referència als sentiments per exemple

desengany, desencant o impotència per donar sentit a la disminució de la

implicació pública i política.

El replegament en el privat i el quotidià està marcat també per

dues posicions diferents: una seria la de l"autocomplaença' personal i

generalitzada amb l'actual manera de viure i l'altra, la que es pren lo quotidià

com un posible lloc per operar-s'hi canvis.
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IIU J J. La crisi de valors i l'emergència d'una nova concepció del jo:

l'escenificació versus la cohesió.

La crisi d'ideals porta a la construcció d'un individu el qual ha

perdut la coherència i la unitat de la identitat, en el sentit del que un creu i el

que un fa, presentant-se un tipus de persona que no li cal ser coherent o

conseqüent amb les seves creences i que pot canviar en funció de la situació

en la que es troba.

En l'extracte que presentem a continuació això s'explica fent

referència a la diferència entre els anys 70 i els anys 80 en que això no seria

aixi, que es presenten com uns moments en els quals imperava la coherència

entre el que un creu i el que un fa, i presentant-se com una forma de sortir de

els definicions fixes:

"Dl • ( ) o sigui, els 70 va ser una època, en que una persona jove no
podia dir, no podia dir: "Doncs, jo ara em caso" L. una persona jove en
cert ambient intelectual, universitari, no? Si jo em caso és perquè estic
molt enamorat i jo que sé, em caso tu, perquè m'encanta casar-me amb
aquesta persona i vull tenir fills amb ella. I això no es podia dir, en els
anys 70, en canvi en els 80 sí que s'ha pogut dir. O la gent ho ha fet més,
no sé, bueno, és que és molt difícil generalitzar, ho han fet certes persones,
clar, però. I després jo també diria que també és una equivocació això
de dir pues, d'aquesta manera o de l'altra. També hi han èpoques a la
vida, no? Que no té que veure que només sigui la joventut, a lo millor la
persona que es casa als 20 anys i als 30 es practica l'amor lliure, vull dir,
perquè o en plan adulterí o en plan perquè se separa, que està ple de
persones que s'estan separant, és un fenomen curiós, no? que seria propi
de parlar perquè és una època, hi han èpoques en que vius la vida molt
ordenada, en certs sentits, com molt ( ) i èpoques que per voluntat teva o
per les circumstàncies pots estar vivint una vida molt més, molt més plural,
no? respecte a les parelles. " (IV)
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o bé el mateix exemple però per argumentar que un pot canviar en funció del

contexte i trencant també la imatge de coherència anterior que tindria a veure

mes amb la posta en escena del jo que amb l'antiga unitat de com 'un és'. Aixi

l'exemple que s'utilitza en la següent intervenció és el de que actualment un

pot, per exemplem casar-se per l'Església sense creure-hi , doncs,' i fer 'el

paper auqest dia concret', mentres que abans, en certs sectors, això era

impensable perquè hagués representat trahir les creences personals, la qual

cosa portava un problema tant en relació amb els altres perquè això era el que

es valorava com amb un mateix, portava un 'problema d'identitat', de 'no

reconeixença d'un mateix':

Dl: " (...).Vull dir que abans poder com un seyntit d'idea pròpia és
necessari... això a certs grups mésk pròpia doncs, jo no em caso per
l'església perquè si jo em cases per l'església, jo, a mi mateix no em
reconeixeria. Però en canvi ara, potser molta gent que es casi per l'església,
?bueno, jo em segsueixo reconeixent perquè soc capaç de jugar a un doble
joc, sóc capaç de ser amb els meus apress aquell dia una persona, que és
la que ells volen quqe sigui', (-)Ijo segueixo seyntjo, i no tinc problemes'.
Aquestvs desdoblaments poder abanas no es donaven tant, no?(...)"

Veiem aquesta imatge d'un mateix com capaç de fer 'diferents

papers' en funció de la situació o interessos socials contraposada a la imatge

anterior on l'identitat d'un era vista com quelcom més unificat i que pasava per

'actuar ' d'acord amb unes creences. Aquest aspecte tindria a veure amb

aquesta 'multiplicitat' de 'jos' susceptibles de ser posats en marxa en funció del

contexte i sense ser viscut d'una manera contradictòria.
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IIU.3. A MANERA DE SÍNTESI

Hem observat com, a partir d'un fil conductor centrat sobre la

posició de la dona en la societat i les diferents conseqüències que se'n destrien,

s'ha organitzat un discurs que pretén donar sentit tant al per què de

l'existència de la desigualtat de sexes, com a les reorganitzacions d'identitats

i maneres de relacionar-se els uns/les unes amb els/les altres, congeniant tant

les contradiccions personals com els dilemes derivats de l'individualisme i la

desimplicació social.

Per a tais objectius, la lectura que hem realitzat dels textos ens

ha portat a establir en quasi tots els eixos de debat que hem destacat una sèrie

de polaritats que, explícitament o implícitament, es deslucen en la discussió,

juntament amb el seu corresponent cosntructe explicatiu.

Tenim, doncs, que pel que fa al parlar de l'home i la dona en

general es construeixen un seguit de semblances i diferències entre sexes per

les quals s'aconsegueix una relativització de les afirmacions, però amb efectes

oposats, o bé per evitar la universalització, o bé amb una neutralització

política.

La persistència del masclisme emergeix com explicació en l'intent

de comprensió de les desigualtats entre els sexes i, que és explicat basant-se en
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una adjudicació de culpabilitats i amb la recerca de la responsabilitat per al

canvi. Les argumentacions es reparteixen entre una atribució de causes o bé

personals o bé de caire sòcio-cultural i com a efecte d'un cert determinisme

intern o extern.

•

L'atribució de responsabilitat funciona també com a constructe

explicatiu en el camí per aconseguir una major igualtat, ja que s'entreteixeix a

nivell, tant de discusió com de significat, amb la qüestió del masclisme.

L'expressió de la igualtat crida a l'expressió de la desigualtat en el sentit de

referir-se a àmbits o circumstàncies en els quals no es dóna. Hem optat per

oferir una mostra de tres àmbits diferents, als quals es fa referència entre ells.

Hem assenyalat l'àmbit domèstic, el laboral i l'espai públic. En realitat, en els

dos primers àmbits sobresurt, com a punt que els dóna consistència, 1'apel.lació

a la responsabilitat en contraposició amb la realització de les tasques, restant

ambdues encara majoritàriament repartides per als respectius sexes en funció

de la classificació tradicional dels gèneres. (Així, en l'àmbit domèstic la

responsabilitat la porten les dones, mentre que els homes realitzen els treballs,

i a l'àmbit laboral aquesta relació s'inverteix).

Hem observat que en els tres apartats anteriors es tendeix a

oblidar les condicions sòcio-culturals de les situacions de desigualtat en favor

d'una individualització de les explicacions, concebint l'individu amb capacitat

de lliure d'elecció.

Un altre aspecte és la referència contínua en les discussions a la

categoria de persona com a lliure de les constriccions imposades per la

definició segons el sexe, així com una doble contrucció de la identitat, o bé

com a fixa i difícil de canviar, o bé com a dúctil i susceptible d'adaptar-se a
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diferents situacions socials. Fins a cert punt, podríem parlar-ne com d'una visió

més moderna "Versus" una visió més postmoderna.

Els dos gèneres, masculí i femení, apareixen construïts en el

discurs com equipats de diferents trets definitoris i diferents conductes típiques,

susceptibles d'intercanvi i conduïnt a una pluralitat de formes d'expressió i

conducta. Tanmateix aquesta descripció apareix acompanyada del

qüestionament de fins a quin punt realment això és d'aquesta manera i al

mateix temps apareixen construccions que en certa manera relativitzen l'ideal

anterior. Així, ens trobem que surt comentat despectivament algun tret

"masculí" que es doni en alguna dona, perquè continua ocasionant un "xoc" al

sentit clàssic de la feminitat.

L'home i la dona són construïts amb respectives mancances en

parlar de l'intercanvi dels rols i de gènere, construint l'individu com a un nucli

complet farcit d'atributs però arran de les tradicionals definicions dicotòmiques

d'un i altre com a gènere incomplet, conseqüència de la complementarietat

postulada.

L'individualisme com a característica actual és construït amb una

doble vessant, que en realitat es correspon força amb algunes concepcions

teòriques, en quant que, d'una banda és viscut com a quelcom negatiu fruit de

l'egoïsme i el consumisme però de l'altra és contraposat a una explicació que

només es dona en relació amb els desconeguts ~o sigui a nivell de participació

general- i que no és obstacle per a la implicació personal però en qüestions

quotidianes o que afectin directament. La polaritat en la qual es poden

fonamentar aquestes descripcions és la parella mobilitat/immobilitat i les

explicacions de la immobilitat vénen amb referència de, o bé sentiments de
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desengany, impotència o desencant, que s'expliquen per referència a una

situació anterior, la de la generació anterior, de la qual se separen en funció

que ara no hi ha un objectiu comú pel qual lluitar. L'explicació del

replegament en el privat i el quotidià s'explica tant per explicar les

mobilitzacions o implicacions públiques concretes, com un lloc on operar

canvis, o com a expressió de Pautocomplaença amb les noves formes de vida.

I el "retorn" de les relacions de parella s'utilitza per explicar la necessitat de

seguretat i d'evitació de la solitud, així com per reacció a l'estat general

d'incomunicació social dels altres.

Finalment, la referència a una estetització de l'existència, en el

sentit que predomina el tenir sobre el ser, no impede« l'expressió d'una

concepció del jo segons la qual, com a conseqüència de la manca d'ideals,

aquest es troba més lliure per actuar en funció de les situacions i sense la

necessitat de mostrar cap mena de coherència.
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III3. A TALL DE CONCLUSIONS
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Es podria dir, d'entrada, que els temes que apareixen en les

entrevistes recullen algunes de les característiques que hem vingut presentant

com a indicadores de la condició postmoderaa (trencament de la dicotomia

tradicional dels gèneres, desimplicació del polític, individualisme, pluralitat

d'opcions, etc.) tanmateix tal com haviem avançat al principi, no ens podem

quedar aquí.

Pensem que en realitat coexisteixen en el discurs dues

concepcions, la moderna i la postmoderna que es construirien simultàniament,

de vegades coexistint com a postures diferents que no existirien l'una sense

l'altra; d'altres, responent molt directament al que podria ser la construcció

teòrica de la postmodernitat i que forma part no tant sols de les produccions

acadèmiques sinó també de qualsevol tipus de producte cultural, mitjans

d'informació, etc... Tanmateix, tot i la construcció en el discurs d'alguns dels

trets que configuren la postmodernitat i que esbossarem en uns punts que

presentem com a elements que recullen part de la problemàtica:
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1. La construcció dilemàtica de la persona; la modernitat de la

construcció postmodema del self

Les concepcions que apareixen en les entrevistes sobre la

possibilitat per part del subjecte d'elegir entre una pluralitat d'identitats o rols

ilimitats, disponibles, com si d'un actor es tractés (el 'camaleó social' del qual

parla Gergen 1991), que es podria considerar corn una característica del self

postmodern, amaga rera seu la permanença de la visió moderna de l'individu,

en el sentit de que conserva tant la dicotomia entre individu i societat com una

visió individualitzada de la persona.

D'altra banda, la identitat com a tal, el com un és apareix construïda o bé

defugint la definició i supeditada a les diferents relacions i situacions socials,

així com'e lliure lecció per part de l'individu, o bé al contrari, com quelcom de

fix i intern, segons les definicions tradicionals.

2. les relacions de gènere.

La tendència que es despèn de la lectura, de veure els conflictes

o les diferències de poder entre sexes com fruit de la manera de ser dels

subjectes, reenviant-se doncs, d'aquesta manera a l'individiu, ens fa pensar que

s'ofereix una visió psicologitzada dels processos socials, que posa en evidència

la permanència de la concepció de la persona com a lliure i autònoma. La

negació de la definició de gènere és construït apel·lant la llibertat de
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reproduir qualsevol tipus de conducte d'un o altre, independentment del gènere

i rebutjant-ne les identificacions, però també apareix reïfícat en parlar de

l'home i la dona com amb mancances, justament per la seva definició

tradicional complementària.

3. La prevalença de la concepció de l'individu com un nucli d'on surt tot

Un altre cosntrucció que apareix constantment és la del nucli

intern del ser, no expressada d'aquesta manera però que podem deduir de les

diferenciacions que es fan al parlar entre el que seria el 'dins': les emocions,

els sentiments, etc. del 'fora' entenent per fora tal com s'actua. Aquest tall

entre el dins i el fora, una més de les dicotomies que heretem de la nostra

tradició serveix per donar sentit a incongruències en les maneres de fer i

relacionar-se que potser necessitarien d'altres maneres de pensar-se. També es

construeix una atribució de causes i responsabilitats a les "maneres de ser" o

"personalitats", construïnt-se el mite de l'individu lliure.

4. L'intercanvi o l'enderrocament de les tradicionals fronteres del gènere.

És evident que es dóna, i així es manifesta constantment en el

discurs, un intercanvi d'una banda entre els rols masculí i femení, tal com s'ha

exposat tant en l'anàlisi teòrica com en la de les entrevistes i que, a part

d'aquest intercanvi, s'afluixen paulatinament els límits de les tradicionals

definicions de gènere. Aquesta flexibilitat en l'acceptació de conductes i rebuigs
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a ser definit en funció del sexe condueix en principi a una més amplia

tolerància cap a les diferents maneres de ser, que podríem incloure també en

els canvis o transformacions dins la postmodernitat. No és només que calgui

pensar que això no és quelcom de general, sinó més aviat circumscrit històrico-

cultural-socialment i només en certs sectors. Caldria, a més, pensar fins quin

punt és índex d'una més gran llibertat. No ens toca a nosaltres fer previsions

de futur, ni és aquest el lloc adequat, tanmateix ens agradaria plantejar el

caràcter dilemàtic en que això es produeix: d'una banda, la flexibilitat en les

maneres de ser i actuar és més ampla, de l'altra no manquen anàlisis que, per

exemple, referits cocnretament a aquest 'home nou' n'exposen el seu

escepticisme fruit d'un temor a l'increment de les relacions de poder. Ens

sembla adequat no deixars-se endur alegrament per la sensació de canvi però

al mateix temps tampoc s'ha de desestimar que és una manera més d'obrir

nous espais i noves possibilitats. Potser és una ficció però constitueix també

més realitats. D'altra banda, també es construeix paral·lelament el femení, tal

com tradicionalment, de manera més subtil, quan es formula un rebui, per

exemple, a Textrema masculinitzció de la dona", on veiem que, de fet, tan

l'anàlisi teòrica com l'anàlisi del discurs es produeix perquè continua vigent

una imatge de feminitat que encara que és construïda menys delineada, sorgeix

en aquestes situacions.

També plantejaríem, com a qüestions que es desprenen, de quins

efectes tenen aquestes, en certa manera noves, formes de parlar de l'individu,

quin individu s'està constituint i en benefici de què?
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5. La coexistència de discursos diferents

Dos discursos diferents coexisteixen fruit directe de la ideologia liberal,

un en tant que sostentat per ella, l'altre en tant que el seu oposat. Aquests

serien el discurs de la igualtat dels 'homes' i de la llibertat individual (un pot

elegir lliurement el que un vol ser, tots som iguals i tenim els mateixos drets,

etc.), l'altre el discurs de la denúncia de les desigualtats i els constrenyiments

de poder. És possible aventurar que ambdós discursos coexisteixen amb un

tercer que recolliria ambdues opcions més un cert escepticisme cap a un i altre.

Potser aquest podria ser anomenat discurs postmodern, on hi trobaríem una

apellado a la diferència coexistint amb implicacions puntuals i concretes,

prioritzant objectius miniaturitzats.

La no actuació i la desimplicació política general ha estat

presentada en l'apartat de teoria en la seva doble vessant, la de boicoteig de

la institució democràtica basada en el vot, i la del soscavament de l'acció

política dels grups minoritaris.

6. El dubte com a característica postmoderna

El dubte com a característica postmoderna i que no hem tractat

específicament sí que apareix sovint en les entrevistes tant pel que fa referència

a qualsevol afirmació que es realitzi, com a les generalitzacions, com als

mateixos tòpics dels quals parteix el discurs moltes vegades.
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7. El sentit de l'espectacle postmoden i la instrumentalització de

l'existència.

La primera d'aquestes característiques, el sentit de l'espectacle,

sorgeix quan es fa referència a la manera de comportar-se i ser en general,

quan es contraposa a l'"anterior" coherència entre el ideals d'un i els seus

comportaments, amb l'actual pluralitat de maneres de ser en funció del context.

Pel que fa a la segona, en canvi apareix bàsicamenet només en la seva vesant

consumista, la instrumentalització de l'existència, és a dir, en la sensació que

constaten sovint en que en el discurs el que es prioritza és el que un té, i molt

menys pel que fa a l'anomenat 'culte al cos'.

Quins objectius han canviat si e's que n'han canviat alguns, seria

un altre punt a considerar, en la nsotra opinió persisteixen tant l'auto-

realització personal com la recerca de la felicitat, com la concepció de la

persona autònoma i lliure. Tanmateix, també es construeix, encara que de

vegades amb efectes perversos, la multiplicitat i la pluralitat en les maneres de

ser i la negació a ser definit segons uns patrons determinats.

8. La inseguretat com a sentiment general.

És òbvia després de la lectura de les entrevistes que la

inseguretat és un tret que caracteritza la manera de relacionar-se avui dia, tant

amb els altres com amb un mateix.
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Hem vist també com persisteixen les definicions tradicionals de

gènere, encara que rebatudes en diferents moments explícitament, en parlar

dels homes i les dones amb mancances i noves adquisicions.
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IV. COMENTARIS FINALS
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Hem plantejat la postmodernitat com la crítica general d'una raó

transcendental i l'escepticisme cap a qualsevol tipus de meta-narració

emancipadora, que porta a repensar tots els criteris de veritat que funcionen

correntment en la nostra societat occiental. Breument, seria l'atac a la

racionalitat concebuda en la Il·lustració i als tipus d'essencialismes que se n'han

derivat. N'hem esbossat el debat a fi de veure com es construïa a nivell

acadèmic. I hem presentat les seves característiques, específicament, el dubte

sistemàtic com a reflex d'un estat més general, el que s'anomena "condició

postmoderna" i que representa l'extensió d'una sensibilitat general, el ressò de

la postmodernitat en tota la cultura. Hem vist, també, tant per la seva

construcció en la teoria com en la pràctica, que la postmodernitat no és

quelcom perioditzador i que substitueixi la modernitat, sinó que coexisteix amb

ella. Entre les seves propostes trobaríem la de la deconstrucció de tots els

objectes donats per sabuts i qualsevol retòrica de la veritat, la dissolució de les

dicotomies tradicionals occidentals i una sensibilitat cap a la diferència. S'ha

sostingut que totes aquestes transformacions afecten directament les maneres

que tenim de pensar-nos nosaltres mateixos, és a dir, les assumpcions sobre el

"self.

Conseqüentment, amb aquest marc de qüestionament sistemàtic

de qualsevol dels objectes fins ara assumits com a naturals, la Psicologia social,
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d'acord amb els esdeveniments que es desenvolupaven en d'altres disciplines

de les ciències socials, ha dut a terme una deconstrucció de la categoria

d'individu.

L'individu no és una categoria natural, sinó construïda a partir

d'unes determinades condicions sòcio-històriques que permeten la seva

emergència dins les ciències socials i, més especíifícament en la Psicologia en

la seva formació com a cos específic de coneixements als segle XVIII. Arran

de les transformacions des de la perspectiva postmoderna, la subjectivitat deixa

de ser vista com la propietat de l'individu per aparèixer com a construïda,

almenys en dos aspectes:

1. Ens han proveït de les categories amb les quals ens reconeixem, parlem

de nosaltres mateixos i ens identifiquem,

2. Ens han proveit dels ideals o objectius a aconseguir com signe de

millora o creixement personal i en funció dels quals operem canvis

sobre nosaltres mateixos,

Com a resultat hem d'admetre que som les manifestacions dels

desitjós i interessos de polítics i experts així com de les relacions en les quals

estem immersos.

Es podria suggerir que es dóna un trasllat del conflicte de

l'individu contra el grup o la societat al conflicte entre els diferents tipus de

relacions. Així els individus són vistos com a fruits de les relacions i es trenca

amb la concepció individualista occidental.
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Tanmateix, les transformacions que aparentment es poden

aconseguir des d'una perspectiva postmoderna s'han de considerar amb el seu

doble vessant.

És per això que consideraríem una sèrie de situacions

dilemàtiques a partir de les propostes postmodernes entre elles:

1. El fet de quedar sense principis als quals recórrer i que guiïn l'acció, ha

portat a retreure a la postmodernitat el que es tracti d'un 'tot si val' i

que dugui a un relativisme tant epistemològic com polític i moral.

Tanmateix, és possible trobar en la perspectiva postmoderna diferents

potencials que deixen possibilitats obertes, a part que diferents opcions

polítiques qïïé hi congenien perfectamenet.

2. El desig a pensar en termes sensibles a la diferència va acompanyat del

rebuig dels essencialismes i, més específicament, de les construccions de

subjectes. Però pensem que desposeir d'identitat els grups oprimits és

un dels recursos dels grups dominants, justament i com millor fer-ho que

si això es dóna en el seu interior, és a dir, no des del grup 'homes

postmoderns', sinó des de les dones feministes postmodernes, perquè-

tanmateix-tot continua'igual, les instituicons, lesTelacons, etc. Es nega

l'exclusió, s'accepten certs treballs feministes i es crea la il·lusió que

desapareixen les desigualtats que en realitat potser encara es consoliden

més però d'una altra manera; poíAractar-se d'una sofisticació de la raó

dominant. S'imposa escodrinyar bé les conseqüències de l'abandó del

subjecte al mateix temps d'abolir-ne les conseqüències essencialistes i

universalistes.
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3. El trencament de les fronteres del gènere i del subjecte pot portar a

formes despolititzades amb una conseqüent reducció de les relacions de

poder al fer paral·leles les diferències. Així, a través la infracció dels

gèneres poden confirmar-se el rols tradicionals, o extendre's el camp de

colonització dels homes.
t

4. Un dilema de tipus diferent té a veure amb la construcció de l'individu

sol i aïllat de la resta. Aquesta pot reforçar el tencar-se encara més i el

desenganxament de la resta com a nova forma de control polític o pot

arribar a ser també un repte als sistemes actuals de poder fonamentats

en l'autonomia i capacitat de vot dels subjectes. L'individualisme i la

desimplicaió política poden ser un repte al poder establert, al mateix

temps que socaven el compromís per la lluita política.

La construcció que emergeix en l'anàlisi del discurs de l'home i

la dona comparteix contraccions modernes i postmodernes, si és que es pot dir

així. S'articuüen unes definicions de gènere que defugen les tradicionals,

encara que es mantienen en certs aspectes,- coexisteixen diferents concepcions

de l'un mateix, o bé com capaç de representar diferents 'rols' o disposar de

diferents identitats en funció del context i la situació relacional i sense tenir

cap lligam de 'coherència' etc.

encara que tanWé por obeir al mite individualista, també possibilita noves

formes de concebir-se encara que només sigui pel defugiment de le

tradicionals. Aquesta visió coexisteix amb una altra que construeix la identitat

com quelcom essencial i difícil de canviar. Ambdues, tanmateix, retenen, la

concepció de l'individu separat de la societat, ja com a nucli organitzat i definit,

ja com a nucli disposat a 'escollir' mentre múltiples posibilitáis. Conclouríem
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apuntant que la postmodernitat es construeix intersubjectivament en

algunes de les seves formes.

Resta oberta encara alguna qüestió com ara pensar la postmodernitat en tant

que produida acadèmícamenta quines formes de control social pot portar com

a creadora de subjectivitats en tant que compartida intersubjectivament, però

també quin potencial alliberador de constriccions facilita?
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Entrevista I:

MASTER DE PSICOLOGIA AMBIENTAL



Entrevista I

LLAVORS, A VEURE, ES TRACTA DE QUE PARLEU DE COM VEIEU
L'HOME I LA DONA EN AQUESTS MOMENTS.

Dl: A on, aquí? En general?

D2: No ens fas cap pregunta concreta?

NO...

Dl: Així, en general.

SI.

Dl: En general, a tot el món, a Espanya, a Catalunya, a Barcelona,..

BUENO, EN GENERAL O SOBRE, SI VOLEU PARLAR DE VOSALTRES
MATEIXOS, TAMBÉ.

Dl: ÉS que en general pot ser, pot ser...

H2: Hombre, yo me imagino que lo mejor es hablar en general. Hablar de la
mujer en la India...

JA, ES QUE, EN GENERAL EL QUE VOL DIR ÉS PARLAR SOBRE...

DI: Ya,pero hablar de la mujer en Barcelona es seguro que es diferente de la
mujer en Albacete.

H2: Eso sí!

Hi: Començar a parlar, parlar de vivències pròpies, no?



EL QUE VOLGUEU, O SIGUI, LA IDEA ÉS AQUESTA: SOBRE
L'INDIVIDU ACTUAL, COM SE'L VEU, LLAVORS, SI VOLEU PARLAR
SOBRE L'HOME I LA DONA EN AQUESTS MOMENTS EN LA
SOCIETAT, DONCS, TAN DIFERENTS S'ON UNA DONA DE
BARCELONA A UNA D'ALBACETE COM DINS BARCELONA UNA
D'UNA ALTRA. O BÉ ÉS EN GENERAL O SI VOLEU PARLAR DE
COSES QUE VOSALTRES HÀGIU VISCUT TAMBÉ.

Dl: Exacte. Així que no, o sigui que no poses límits, vaja.

H2: Es bastísimo el tema, es bas/.

D2:1 tant

HI: Exacte, és tant general, podem començar a parlar de la indumentària

Dl: Ara ja es pot fumar

HI: Del vestit, de les modes, del pentinat,...

SI, PODEU FUMAR.
PERDONEU, PERÒ HAURÍEU DE PARLAR UNA MICA FORT.
< sorolls >

HI: O sigui que fem d'entrevistadors nosaltres i podem anar preguntant coses.

ES TRACTA DE PARLAR ENTRE VOSALTRES

HI: Sí

US PODEU TALLAR, PODEU PREGUNTAR..., SEMPRE PENSEU QUE
COM QUE S'ESTÀ ENREGISTRANT HEU D'ANAR AMB UNA MICA DE
COMPTE, PARLEU CLAR I DEIXEU ACABAR.

HI: Ah, però ens podem demanar opinions els uns als altres. És que això és
fonamental, fer d'entrevistadors.

H2: Vale, haz de entrevistados

NO ES FER D'ENTREVISTADOR SINO PARLAR SOBRE UN TEMA

Hl: Ah, llavors trèiem un tema, el que sigui relacionat amb l'home i la dona,
i a partir d'aquí comencem a evolucionar.

O SIGUI POT SER A NIVELL DE LA SEVA RELACIÓ ENTRE ELLS,
DEL SEU LLOC EN LA SOCIETAT.ETC.



Hl: Yo lo que veo, por ejemplo, es que el lugar de la mujer en la sociedad, a
mi por lo menos, nos está favoreciendo mucho a los hombres, porque hay que
tener en cuenta que hoy en día la mujer, casi toda la gente joven trabaja fuera,
o sea, aporta un dinero en casa y aparte hay toda una cultura, sobre ella, de
trabajar en casa, o sea, yo en mi caso, yo con mi mujer, los dos trabajamos y
la faena de casa, pues, es lo que dice ella "si ,si,tu me ayudas con la faena de
casa, pero casi siempre la hago yo". Yo prefiero ayudar y no es ella la que me
ayuda a mi en la faena de casa. Y la faena que era naturalmente del hombre,
que era la de traer el dinero a casa, pues ella la comparte a partes iguales
prácticamente, o sea, yo creo que con todo el tema de la liberación de la mujer
los que estamos saliendo más beneficiados hemos sido nosotros y estoy muy
contento.

DI: Pero algo va cambiando ¿no?, cada vez se va introduciendo más esto de
partir las... el trabajo/-

H2: -/Si, bueno, pero/.

D3: -/Si, pero hay como la plabra de eso, de ayudar, "tu me ayudas a mi.../-

H2: -/Exacto. Yo, eso es lo que veo ¿no? L amujer es la que hace la faena,
aunque no queramos, pero bueno, aunque no queramos (), pero vaya es una
comunidad, pero nosotros somos los que la ayudamos en realidad.

H3: Bueno, culturalmente el hombre no ha utilixzado ese rol, culturalmente
el hombre, él nunca ha hecho las tareas de la casa y en este proceso pasa lo
mismo. Poco a poco uno va colaborando más.

H2: Si, si que/-

H3: -/Yo soy colombiano, llevo tres meses acá, o sea que tengo una
concepción posiblemente distinta/.

Hl: -/¿Por qué distinta, por qué?

DI: ()

H3: Culturalmente, hay algunas diferencias. En Colombia este proceso todavía
no era... A ver, no tanto entre las relaciones laborales, en las que hay todavía
mucho machismo, más que acá, y la mujer todavía no tiene un rol laboral muy
fuerte, en según que casos, y bueno la cultura es diferente.

Hl: De todas maneras no nos engañemos porque esto, esta evolución que aquí
contamos se da en según que sitios, porque en otros sitios de España no se da.
Esta posición de machista que comentas continua sienso así, no ha cambiado.
Eso se da en algunos sitios donde la emancipación de las mujeres se ha



desarrollado por motivos culturales y nada más. En España también se da el
hecho este, quiero decir, de mucha más opresión, en este sentido, a la mujer,
porque además también está asumido culturalmente, muchas veces por ellas.

H3: Si, si, por ellas, también lo veo.

H2: Yo, por ejemplo, conozco un albañil que, bueno, el hombre, estuve un día
en su casa, me comentaba la mujer, me comentaba que antes de casarse
trabajaba y como era albañil, bueno, su marido dice que -su nivel de vida, eso
me dijo ¿no?, su nivel de vida aumenta si "tu te quedas en casa". Claro, llega
a casa, tiene la comida hecha, lo tiene todo hecho. Claro, la mujer prefiere
quedarse en casa y eso, hombre, de cara a la mujer lo veo bastante mal o sea.
Ella depende, ella está allí para que el nivel de vida de su marido suba, suba.
Es un poco fuerte.

Hl: También dependerá de la propia personalidad de la mujer.

H2: Claro, a ella, a ella le interesa/-

Hl: ./ () Este trabajo, bueno, lo entiendo como trabajo, como trabajo
cualquiera.

H2: Si, si/- trabajo/-

Hl: Y que, por tanto, le apetezca cuidar la casa, de los niños o de mil cosas
así, es decir, que esto es muy aleatorio, dependerá también de la propia
personalidad de la persona en cuestión.

H2: Si, si.

H3: Yo creo que hay un poco de engaño. Yo creo que en esto hay un poco de
engaño cultural y es lo siguiente: o sea, la mujer en la casa controla una serie
de labores, cuando la mujer cocinaba, cuidaba los niños, todo esto, aquel
núcleo familiar era más cerrado que todas estas labores se empezaron a
reemplazar por estamentos públicos para cuidar niños y tenerlos, en los niveles
más bajos, en los jardines de infancia, toda la escolaridad donde se pierde el
núcleo familiar, donde ya se pierde, bueno, toda la comida son prelistos,
mientras menos cueste, se abre el mercado, la tecnología, incluso, por ejemplo...

H2: A la hora de lavar, antes tenían que ir al lavadero, echaban muchas horas,
¿no?

H3: Si, bueno, todas estas cosas, pero si considero que para la familia puede
ser un poco negativo el hecho que para la mujer trabaje y que, realmente, la
mujer pueda ahorrar en ciertas cosas, por ejemplo en alimentación: todos los
prelistos son más costosos que habría que ver tanto se compensa eso. No estoy



en contra que la mujer adopte rôles en que trabaje, que se desarrolle
profesionalmente, pero es una inquietud que tengo, o sea no soy antifeminista,
ni mucho menos, por decirlo.

DI: Hombre, era más beneficioso para el marido y los hijos, pero para la
propia mujer no, porque si te falla, si fallaba, antes si fallaba esto fallaba todo
¿Qué hacías? Hay mujeres de cincuenta o sesenta años, pues, que a lo mejor
no soportan a su marido, los hijos ya hacen su vida, pero ¿Qué van a hacer si
toda la vida han estado dependiendo del marido? pues/.

H3: -/Pues..., exclusivamente/-

DI: -/¿Qué van a hacer ahora?

H3: Yo conozco casos patéticos de esto.

Hl: Pero, evidentemente, porque esto viene en función de la propia cultura y
de la evolución.

DI: De todas formas, yo también pienso que las grandes fomentadoras del
machismo son las mujeres.

H3: Claro, claro, de todas formas yo pienso que () /•

DI: -/Que si ha habido machismos es porque las mujeres lo han permitido/-

H3: -/Debe tener la posibilidad de ser independiente/-

DI: -/Claro/-

H3: -/Bien puede enviudar, bien puede liarse con un marido absurdo y que se
lleguen a unas relaciones extrañas... Pero, si es una cosa que se pierde con el
trabajo de la mujer.

H2: Yo, hoy en día, lo único que veo es que una mujer que esté..., no es
normal hoy en día tener cuatro o cinco hijos. Pocas familias jóvenes tienen
cuatro o cinco hijos. Yo creo que una mujer que se quede en casa trabajando,
hoy en día, yo pienso que es un trabajo más cómodo que el trabajar fuera,
porque, porque por mucho que se diga de las ocho horas, no es muy fácil echar
muchísimo más de ocho. En las empresas, sobretodo ssi estas trabajando en
empresas privadas, echas un montón de horas, tienes que aguantar mucho más,
una persona que trabaja fuera tiene que aguantar mucho más que una que esté
en casa. Bueno,si estás en tu casa, tienes otros problemas, tienes otros agobios
¿no?, pero, hoy en día, pienso que es más cómodo el trabajo en casa.
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Si solo, o sea, una mujer que solo se dedique a trabajar en casa, que tenga un
par de crios, tiene mucho más tiempo libre que un hombre y tampoco lo veo
justo/- <Tos> /-Esa es la verdad.

DI: Pero tampoco tiene un sueldo, ni seguro de desempleo, ni Seguridad
Social...

H2: No, no, por eso una de las cosas que estoy a favor es que la mujer salga,
que se independice, y otra de las que estoy a favor es que los hombres, en vez
de ayudar, llegue un momento que vayamos a medias, vaya, yo lo veo muy
positivo.

Hl: Prácticamente, hablando podrías hacer una división de trabajos, es decir,
o sea, ¿cual es el trabajo admitido a la mujer, en el caso que admita este
trabajo? Es decir, pues, "mis labores", por decirlo como se dice. Bien, este
trabajo tiene lógicamente una remuneración, tendría que tener () y cualquier
marido o la persona o compañero, llámalo como quieras, tiene una
remuneración en otro trabajo en función de que este señot trabaje bien,
corbarà mejor, peor o regular, será respetado en el fondo, en función que esta
señora o compañera trabaje mejor o peor, sera respetada y en función de este
respeto mutuo es tal vez cuando funcionen mejor las cosas, incluso sin vínculos
legales que les unan, sino simplemente vínculos sentimentales. No tiene porque
ser más digno este trabajo que el otro.

H2: No, no, yo no veo.../-

Hl: -/Ni menos digno, ni que a uno le sobren menos horas que a otro.

DI: Es que esto es utópico.

Hl: Posiblemente, posiblemente, posiblemente, yo diría que el trabajo, el
trabajo del hogar es más esclavo todavía que el trabajo de fuera, tiene muchas
más horas de duración.

D2: Claro, porque dura, dura, todo el día.

Hl: Porque a las dos o tres de la mañana darle el biberón al niño, eso, uno no
va a las tres de la mañana a picar a máquina, por tanto...

H2: Depende, esto también depende de la situación.

Hl: Yo creo que a la vez presenta un problema de respetos mutuos, de respeto
mutuo en el sentido de psicología, o sea, yo respeto las áreas de intervención,
de esto, donde acaba mi libertad, donde empieza la de la compañera, la otra
compañera ¿no?. En función de esto, tal vez estos tres temas no se
presentarían, digo yo, lo que pasa es que tal vez la cultura no está en esos



niveles o está llegando a esos niveles y por esto se producen estos desfases
actuales. Lo que si es cierto es que hay una historia brutal de cultura que
conduce a unos hechos que son los que se están dando o se dan y donde hay
una cierta... llámale emancipación de la mujer. Hay muchas mujeres que, por
ejemplo, antes también estaban emancipadas y las puedes llamar de muchas
cosas distintas a las que las llaman ahora.

H2: Eso también que tu comentabas del reconocimiento del trabajo de una
mujer, considero que a una mujer se le reconoce un sitio muy pequeño, se le
reconoce en su familia. En cambio, el trabajo de un hombre, quieras o no,
cuando está en su empresa tiene mucha más amplitud, tiene mucha más./.

Hl:./ Pero no es la importancia de la cantidad sino de la calidad, del hecho en
si, no la cantidad y no que a mi me conozcan muchas más personas , eso...

H2: Bueno, pero... si, si, esto estaría bien... pero yo creo también que habría
que hablarlo.

DI: Pero ¿quién se lo reconocería? ¿La familia? Y nadie más y cuando la
familia falla, no tiene...

H2: Exacto ¿Qué pasa cuando te haces vieja, no tienes una pensión, po
ejemplo, y tu marido la tiene?

Hl: Bueno, es que yo parto de la base que este trabajo tendría que estasr
reconocido.

DI: ¿Retribuido por quién?

Hl: Por este, entre, por este clan, llámale familia o lo que quieras llamarle.
Es decir, ahí existen dos trabajos, hay dos núcleos de trabajo y son trabajos
teóriocamente en esta sociedad, en esta sociedad actual, y aportan unos
ingresos, esos ingresos tienenque, vamos a decir, ir a una caja comunal donde
se reparte después el dinero, el sobrante, en función de los trabajos que se
desarrollan, "a ti te tocan cinco y a mi me tocan cinco".
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H3: Había unas propuestas en Colombia de a las amas de casa inscribirlas en
la Seguridad Social y de por ley, yo que se la forma de hacerlo, y el esposo le
diera un sueldo.

H2: O sea, lo que se está buscando es que la mujer tenga Seguridad Social y
un sueldo. Es que ahora esto es importante, yo lo considero...

H3: () que el marido le de una cantidad.

DI: No, pero esto no es operativo.

H3: No, no es operativo, pero...

LLAVORS, ¿FARÍEU UNA DIFERENCIA ENTRE EL TREBALL QUE
S'ADJUDICARIA A LA DONA I EL TIPUS DE TREBALL SE
S'ADJUDICARIA A L'HOME?

HI: No.

H3: No.

H2:Yo lo que estoy de acuerdo, bueno, yo... mi opinión seria que todos
tendríam que trabajar, pero que todos tendrían que trajar fuera y en casa, esta
es mi opinión, y que, bueno, ni tengo hijos ni nada de eso, claro. Me imagino
que tener..., hay una compañera mía que acabo la carrera de veterinaria hace
pocom, tiene un crío que les nació hace nada, poco antes de montar un una
clínica, y la mujer se metió, montó una clínica, el marido está trabajando fuera,
aunque no es una manera de trabajar () su vida, pero vaya, yo pienso que, hoy
en día, todo el mundo tendría que trabajar, no tendríamos que trener esta
diferencia, además es mucho más cómodo.

DI: Hoy en día y siempre. Se tendría que haber hecho siempre.

H2: Antes pienso que no.

DI: ¿Por qué no?

H2: Antes lo veo muy difícil, antes la faena de casa era mucho más costosa.
Por ejemplo, una mujer vivía en un pueblo y tenía que ir casi, casi, al campo
a sacarse las verduras, que tenía que ir a lavar al lavadero con el clásico
carretillo/-

Hl: -/La estructura social no lo ha entendido, pero se podía haber tomado así.
Otra serie de consideraciones, lo que tu estás comentando me parece lógico,
es decir, trabajar todos en todo, porque habrá otra señora u otro señor que
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haga estos trabajos domésticos, como el de la limpieza, independientemente de
la pareja y a ese señor se le pagará, por decir algo.

DI: Pero ¿quién?

H2: De todas formas/-

Hl: -/La pareja le pagará a este señor, a otro elemento que va a limpiar, para
decir algo, para hacer este trabajo, el que sea, ese es un problema de estructura
social, quiero decir, ahora tienes esto ¿ahora la tendencia quai es? Pues no lo
se. Evidentemente, como hay una tecnología cada vez más avanzada que antes,
pues eso, se puede () el problema que tiene la mujer es que como vaya a
buscar trabajo con un niño enseguida le ponen problemas.

D2: Claro.

H2: Claro, y sin niño también.

PERO ¿REDUIRÍEU LA DIFERENCIA HOME-DONA, PEL QUE ESTEU
PARLANT, NOMES A LA QÜESTIÓ DEL TREBALL?

HI: No.

H3: Yo lo que veo, pese a que la mujer ha entrado, bueno, en el mercado
laboral, todavía los roles que ocupa dentro del mercado laboral también son
distintos a los que ocupa el hombre. Hay carreras que parece que se les
facilitan más que al hombre. Para muestra los que estamos acá: tres arquitectos
y cuatro psicólogas.

D3: Jo tinc amigues arquitectes, eh?

H3: no, quiero decir..., pero...

H2: El tiene razón.

DI: Lo que pasa es que si tu miras la población universitaria, al menos la de
Barcelona, es, o la de Catalunya, es mucho más alto el porcentaje de mujeres
que el de hombres.

Hl: En este momento si.
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H3: En este momento.

DI: Si, entonces../.

Hl:./ En mi época no.

DI: Bueno, ya, pero en este momento si.

H3: ¿Representativamente más alto?

DI: Entonces hay facultades en las que solo hay mujeres y hay facultades en
las que hay el 50%: la de Arquitectura, por ejemplo, es una de ellas.

H2: no, 50% no.

DI: Pues parecido. ¿Qué es? ¿Cuanto es?

H2: En el Vallés hay mucho más. Bastante más hombres. Por lo menos en la
promoción que hice yo, que la terminé el año pasado. Mira, de los que
acabamos /•

DI: -/Pero es la tendencia que va variando, va..., aumenta el porcentaje de
mujeres y el de hombres no se, va quedando igual. Derecho, por ejemplo,
hay/-

H2: -/Más mujeres que hombres/-

D3: Carrreras como Telecomunicaciones y cosas así.

A PART D'AIXO, ¿HI HA D'ALTRES COSES QUE SE US OCORREIXEN
SOBRE L'HOME I LA DONA, EN AQUESTS MOMENTS?

D3: És que jo penso que hi ha moltes diferències entre les dones de Barcelona,
per exemple, i les de la resta del món anava a dir, però no les de la resta del
món, sinó, vull dir, jo no sé, treballo en un poble que està a 18 km de casa
meva i allò és l'Edat Mitjana, en aquest sentit. Vull dir, allà, jo tinc una amiga
allà i, no sé, els problemes que té perquè és d'allà; la familia del seu marit és
d'allà i són uns "maxistes", però bueno, i ella pues no ho és, ella és una noia
que ha estudiat i clar, s'ha mogut en altres ambients i bueno i té discussions
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d'aquestes constants, del "maxisme", amb total la familia i tot el barri, tot el
poble és així.

H2: A mmí una...lo que si me ha chocado mucho es el papel de objecto, no?
Sólo ver anuncios...para anunciar un yogurt, veinte mujeres desnudas, para
anunciar un coche más mujeres/.

D2:./Pero también ahora se esta poniendo lo del hombre también, yo creo/.

Dl:Sí

Hl i H2: Sí, sí.

DI: Yo esto no lo veo tanto ()

D2: Y lo de los bebés! Ahora todo el mundo es objeto.

DI: Es verdad, si tu anunciaas una papilla cogerás un bebé guapo.

H2: Si, pero si anuncias un coche pues cogerás una mujeer guapa, no un tio
que/.

Hl:./Yo te lo enfoco desde otro punto, el que en el fondo, siempre estamos en
este contexto, este, el que compra, en el fondo el que compra el objeto este, el
tal coche, el que sale anunciado por la señorita, es el marido o es el
compañero.

DI: Bueno...Pero podría/.

Hl:./ En el fondo el que decide, entonces tal vez el anuncio esta dirigido, esto
ya es un problema de psicologia de campaña publicitaria, esta dirigido al señor.

Dl: O lo decide la mujer esto.

D2:Pero a Ha mujer tambiénn le encanta ver mujeres bonitas y verlas en las
revistas Vogue y lo que sea, siempre es la mujer que quiere,...

H2: Existen otros factores , otro tipo de factores publicitarios que hacen que
los anuncios sean de este tipo más que , no sé...
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Dl: El yogurt usa mujeres bonitas porque son desnatados supongo.

Hl: A nivell físiològic ().

DI: Has de estar estupenda.

O

A NIVELL DE VALORS, OBJECTIUS,...

Hl: De valors? En general? () així "a bote pronto" em sembla que els
mateixos valors pot tenir la senyoram igualsm iguals, No deixen de ser éssers
humans, vull dir són semblants, poden tenir els mateixos valors espirituals,
col·lectius, de lo que sigui, un de l'altre, això si que no veig..

Dl: Jo penso que les dones en aquests moments els superen i de llarg, al menys
aquí.

HI: Els superen?

AQUÍ, ON VOLS DIR?

Dl: Aquí en Barcelona, en Madrid, San Sebaastian, ciudades así.

H2: Pero, pero, como..

EN QUIN SENTIT?

DI: Superen, los superan porque creo que, a ver, antes habia la ..., no sé, el
lastre de que las mujeres eran más tontas que los hombres, cosa que se ha
demostrado sobradamente que no es verdad, y de alguna forma, a las mujeres,
esto les era muy cómodo, esto de que son tontas y por lo tanto "no pienso y
como no pienso, no me esfuerzo" y, por lo tanto, como ahora esto no pasa,
pues, las mujeres tienen un componente de sensibilidad que los hombres no
tienen. Entonces, la inteligencia más la sensibilidad abulta más que la
inteligencia sola.
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H2: ¿Sensibilidad?

DI: Yo pienso que les superan las mujeres en general. Si lo miráramos a peso,
si esto se pudiera mirar a peso...

H2: Pero esta sensibilidad ¿qué quieres decir con sensibilidad?

DI: Bueno, emocional, emocional o sensible ya sea por cultura.
Supongo que es por cultura, también, porque ¿no? el hombre lo tiene, es una
parte como atrofiada.

Hl: Y esto no puede ser sólo una parte del territorio explotado, es decir, puede
que existan hombres que tengan tanta o más sensibilidad que mujeres y al
revés!

DI: Sí, pero están tan acostumbrados a controlarlo que esta como atrofiado
¿no?

H2: ¿Somos los duros, no?

Dl:Exacto.

H2: Eso es muy relativo.

DI: Es muy duro y uno se ha de hacer el duro porque sino queda muy mal.

Hl: Hay señoras muy duras también.

< Rialles. >

DI: Mucho, es verdad, es verdad.

Hl: QAhora que los porcentajes por el hecho cultural están más sensibilizadas
las señoras.

D2:Pero hay ma's poetas hombre, hay más pintores hombres.

Hl: Esto es un problema de oportunidades/.

D2: Claro.
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Hl: de oportunidades.

Dl: y de promociones.

Hl: Pero también hay bailarians y tal, pintoras, también hay (9 es un problema
de oportunidades, creo yo, es el tema del acceso a la cultura, la ha tenido desde
siempre, genneracionalmente más fácil el hombre que la mujer. Ahora empiez,
empiez, porqué no nos engañemos, esto es empezar, y en núcleos como
decíamos, estamos apuntando constantemente, núcleos m'uy determinados.

DI: Si, porque por desgracia la mayoría de la población en España, parece
mentira, ¿eh? pero, la mayoría de la población sigue siendo bastante machista
y bastante cómoda por parte de las mujeres, y bastante no sé...

H2: Bastante, pero para tí ¿el machismo es comodidad de la mujer?

DI: No sólo es eso, claro. A veces ais mujeres no han podido hacer otra cosa
y además, pero además, pienso que sí que hay bastante componente de
comodidad.

D3: Però això no seria més que un problema econòmic, més que res, o del
problema on es troba la persona.

DI: Sí, sí, el nivell cultural, és que és el nivell cultural i va unit a l'econòmic.

CREIEU QUE NO HI HA MASCLISME EN UN NIVELL CULTURAL...

Dl: Com més alt és el nivell cultural menys "matxisme" hi ha, jo crec, vaja,
n'estic convençuda, i com més alt és el nivell socio-economic també menys
"matxisme" hi ha, no? Hi esteu d'acord? En els barris més pobres hi ha més
"matxisme" que en barris més rics igual que /.

HI: ./Jo crec que és un problema més quasi personal, és a dir, que això en
aquest cas es produeixi és possible, però també crec que també en un barri
pobre pot haver-hi... /.

Dl: ./Pot haver-hi.../.

HI: ./Pot haver-hi, però/.

Dl: ./Pot haver-hi, però predomina/.

HI: ./És un índex a tenir en compte perquè potser és una manera, hi ha
inquietuds allà, han sigut, bueno, dones obreres, que han sigut inquietes ()
n'està impregnada la història i s'han (), hi han tingut els mateixos nivells.
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D3: Es que también depende de /.

Dl: ./Sí, però yo hablo en general /.

D3: ./De quan cerrado o abierto es el grupo, sobretodo, ¿no?

DI: Evidentement el grupo domina mucho, es decir, el clan está dominando,
lo que dice el jefe del clan es el que realmente, el jefe, la jefa, es el que
domina evidentemente, y eso es la dirección, por lo tanto, supongo que en
masas, en barrios, en poblaciones, la trayectoria general domina mucho, esto
está claro, es una forma de comportamaiento social.

DI: Además, es que en niveles socio-económicos bajos, muy bajos, lo que pasa
es que la mujer trabaja, trabaja en una fábrica y es que, además, es esclava del
marido y de los hijos cuando llega a casa, esto es lo más grave de todo, porque
la mayoría de casos de estos, pues yo conozco familias donde la mujer trabaja
igual que el hombre o más: peor el hombre no se levanta ni a buscar un
tenedor, ¿eh?

< Assentiment general >

DI: Me parece esto francamente penoso.

H2: Yo lo que pasa, lo que tu dices: tu dices que el machismo (), a mi la
impresión que me da que hay machismo en general tanto de pobres y ricos,
pero la mujer rica entre comillas tiene otra condición, hace otro papel, pero
que no deja de ser también como un papel establecido, ¿no? que en definitiva
el machismo, es decir, bueno, "tú tienes este papel" que es el que ha venido
haciendo que la mujer incluso cuando se pone a trabajar en casa y fuera. En
cambio la mujer rica, pues bueno, tienen un papel de mujer rica también,
también hay un machismo en la mujer rica, pero /.

D3: ./Pero lo que pasa...

H2: ./lo que pasa que esto está...

D3: Esta tiene una buena educación, puede, es eso, si tienes más exposición
al mundo, de conocer, otra gente, conocer, pues comparas y tienes, como,
tienes.

D3: Claro, más expectativas, más posibilidades de hacer lo que quieras,
más...¿no?

Hl: Tristemente estamos llegando a la solución que cuando hay liberación
económica por ambas partes es más fácil que la cosa funcione mejor.
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Dl: Sí.

D3: Claro, claro.

Hl: Tristemente, digo, ¿eh?

DI: ¿Porqué tristemente?

Hl: Porque no debería ser así.

H3: El problema es que cuando hay /.

DI: ./Pero es que cuando hay liberación económica /.

H3: ./la mujer es dependiente económicamente.

Hl: Bueno.

H3: Pues eso es la clave para acabar con el machismo: que la mujer no sea
dependiente económicamente del hombre.

Hl: Bueno.

H3: Así trabaje de ama de casa, que si algún dia no quiere dice: "Adiós me voy
con los niños y trabajo en esto" que lo pueda hacer.

H2: Yo lo que pienso es que si luego viene ya es un problema cultural, hay un
problema cultural aquí /.

DI: ./otra cosa es lo que decías tú antes, en los ambientes socio-económicos
más altos y culturalmente más altos, aunque la mujer no trabaje, no esté
independizada económicamente, dependa del marido económicamente pero es
considerada mucho mejor, o sea, mucho más, a ver, está mucho mejor
considerada y hay mucho menos machismo que en los barrios humildes.

H3: Bueno yo creo que si, bueno,...

DI: Pero esto, al menos, esto aquí pasa, o sea aunque la gente de nivel, que el
marido gana mucho dinero y la mujer por lo que sea no trabaja, pero es
considerada de una forma que no es considerada en los barrios humildes, como
persona y como... y el machismo de, bueno, "la mujer en casa y con la pata
quebrada" es más en barrios humildes que no barrios /.

H2: ./Si, sí.
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DI: Quizás no será independiente económicamente pero es independiente en
todo lo demás. Tiene una idea de hacer lo que le da la gana y todo lo demás.
En cambio las mujeres humildes no: "O si mi marido me deja" o "si mi marido
no me deja" o "si mi hijo..." o tal o cual.

TOT AIXÒ COM HO LLIGARÍEU A NIVELL DELS VALORS O
OBJECTIUS QUE ES PODEN TENIR A LA VIDA, PER DIR-HO
D'ALGUNA MANERA, PER EXEMPLE EN LA DEDICACIÓ A UN
MATEIX,...

Dl: Però això ho dius en quin sentit?

DONCS EN AQUESTS MOMENTS, ARA ESTÀVEM PARLANT SOBRE
L'HOME I LA DONA, LLAVORS SERIA...

HI: Estàs parlant d'una llista d'importància de temes

D'IMPORTÀNCIA?

HI: De temes és a dir...

DE TEMES, SI. HI HAURIA TEMABÉ LA QÜESTIÓ DE LA RELACIÓ
AMB UN MATEIX, NO? A PART DE LA RELACI'O AMB EL M'ON DEL
TREBALL QUE HEM PARLAT I DE LA RELACIÓ ENTRE ELLS DOS...

HI: O sigui estem parlant d'una escala de valors, de de persones...

A VEURE, DE COM VEIEU A L'INDIVIDU, HOME, DONA, DE QUINS
VALORS TE, QUINS OPBJECTIUS, QUINA DEDICACIÓ CAP A ELL
MATEIX EN AQUESTS MOMENTS, COM HO DEFINIRÍEU...

HI: éS a dir, és a dir, quan dius cada un, vols dir, cada persona, a verue, un,
cada persona,..cada persona, la persona, tenen perquè es fan durant la vida,
una escala de valors, una escala de valors en el sentit de dir, bueno, lo que jo
entenc per moral, lo que jo entenc oper moral, lo que jo sé... vull en aquesta
vida aconseguir, a nivell econòmic, a nivell professional, etc etc. Testas referint
a això? o et refereixes a un altre tema? És a dir, cada eprsona té una escal de
valors que s'ha forjat ell mateix o i en funció d'això pot dins... les persones, en
aquest cas particular home-dona, tenen diferents escales de valors,

US HO PREGUNTO PER SI AIXÒ US FA PARLAR DE/.

Hl:./Home, jo.home, des del meu punt de vista, tractant com a persona, com
a ésser humà, torno a insistir les escales de valor poden ser múltiples i variades
segons la personalitat de cadda un del... i en funció de les seves apetències i
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tant pot tindré un tipus de, tant pot tindré ...home-dona com un home aquesta
escala de valors.

TU HO ENTENDRIES COM A QÜESTTO MORAL?

HI: Moral o no moral..

COM MORAL QUE GUIA

HI: Com una mena d'escala de valors de dir, bueno () de ser més moral o de
tenir consciència moral que no conscièncoia econòmica. No sé si m'explico,
vull dir que... a nivell d'aquest tipus, qualsevol ésser humà pot tenir tots els
nivells de pautes de conductes d'escales de valors i tant si és home com dona
, torno a insistir, és a dir, jo puc tenir uns requeriments professionlas i ella pot
tenir els mateixos requeriments professionals, serveixen aquestes apetències
professionals és a dir, jo vull guanyar molts dienrs

PERÒ JO DEIA EN GENERAL, QUINS EREN ELS VALORS QUE
ACTUALMENT PREDOMINEN

HI: que predominen

PER EXEMPLE A NIVELL IDEOLÒGIC, O POLÍTIC, O LO QUE SIGUI,
O COM DEIA ABANS LA DEDICACIÓ A UN MATEIX, ETC..

Dl: Jo penso que predomina l'absència de valors, en general.

ABSÈNCIA DE VALORS... POTS EXPLICAR

Dl: L'absència de valors, en general. Predomina el desencant./

HI: ./o predomina la no l'absència de valors, sinó el valor de la millor qualitat
de vida o el millor viure. És a dir, jo crec que qualsevol d'aquí el que volem
nosaltres és viure bé.

Dl: O sigui un mateix?

HI: Ara () un mateix, per viure un mateix bé.

Dl: Un mateix.

H3: Yo entiendo por valores las cosas que una eprsona considera que es
valioso. El sistema de valores lo que tu puedes llamar l'ausencia de valores,
es que son una sèrie de valores...

H2: Muy poco personales
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H3: Muy poco personales, totalmente influenciados por la sociedad de
consumo.

D3: Yo creo que ahora como que/.

H3:./ Eso es cierto pero yo creo que a nivel () si hay valores y hay algunas
diferencias entre el sistema de valores que pueda tener la mujer y el hombre,
tu lo sabrás más que yo...

«

DI: ¿Yo lo sabré? Yo lo puedo saber desde mi punto de vista pero/.

H3: ./Cuando tu decías que la mujer tenia sensibilidad, eso son valores, más
sensibilidad que el hombre.

DI: No es un valor

D3: Pero tu hablas de/.

H3:./le doy importancia a tener sensibilidad. Para ella es valioso. Tu no haces
nada si no es valioso.

DI: Yo me referia al decir sensibilidad, al aspecto emocional del ser humano,
no., a ver que entiendes tu por sensibilidad, no es un valor la sensibilidad.

H3: No?

DI: No. Es una característica de las personas

H3: No...

H2: Es algo que se puede valorar

H3:Pero yo parto de la base de que tu no haces nada gratuito
todo lo que ahces tu lovaloras.

DI: ¿Todo lo que hago lo valoro? Todo lo que hago lo valoro

H3: Pues lo haces porque quieres, si no quieres..

DI: No, no esto no es así. No todo lo que hago, o uno hace lo valora, vaya.

H3: Bueno, uno comete errores, pero cuando los esta haciendo cree que eso
es valido
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DI: Pero se hacen muchas cosas que no se valoran ¿no? A ver, yo cuando
vengo aquí pues tengo que aguantar el tráfico te aseguro que no lo valoro. Lo
hago porque no tengo más remedio.

Hl: Pero la voluntad...

H3: ¿Tu quieres venir acá?

A VEURE, ERA MÉS EN EL SENTIT DE COM DEFINIRÍEU A L'HOME
I ALA DONA, ARA...EN EL SENTIT QUE DEIA, ACTUALMENT

H3: Ahora, para mi, la diferencia de sistema de valores que puede tener la
mujer del hombre, claro que eso tiene muchas variaciones culturales, tal vez
estamos...

Hl: Pero tu crees que hay diferencias en la escala de valores? Para un hombre
y una mujer, según sea el tipo una mujer o hombre...

H2: Yo creo que aquí...

H3: Seria globalizarlo y seria muy difícil globalizar porque hay muchas
diferencias de acuerdo a los estratos económicos, yo pienso que en unos
estratos medios o altos son muy parejosQmujer sus escalas de valores, pero
cuando nos remitimos a casos ya más aislados, mucho más pequeños omás
pobres, muchos suceden esos hechos de machismo donde realmente el hombre
tiene un sistema de valores distinto del de la mujer

Hl: Pero, abstractamente, esta cultura, esta sociedad nos ha dado una escala
de valores. Hoy por hoy prima la economista, es decir, el dienro: ganas más,
vales más, pero antiguamente no era así.

Hl:No. exacto. Yo entiendo que hay ahi una cultura que ha ofrecido una escala
de valores que están ahí, a los cuales el ser humano accede, mujer o hombre,
es igual, pero puede acceder a esa escala para,... lo ha vivido porque es la
sociedad misma donde ha nacido que se lo brinda. Cualquier oportunidad, ,
cualquier () colectivamente tiene eso y individualemnte puede acceder, según
su carácter especial a esa escala de valores, las pondrá, primero uno lo pondrá,
la escala de valores, no sé, el uno lo pondrá en el tres, tu lo pondrás en el tres,
yo lo pondré en el uno, Qella lo pondrá en el uno, no se, y a veces coinciiremos
y sera el uno, el dos, y coincidiremos, hay una escala de valores que vendrá en
función de la cultura, la religions, del etc, etc. El señor que ha vivido ebn un
mundo religioso pues tendrá una escala en su priemr termino sera la
religiosidad, el otro que ha vivido en un mundo fiannciero por decir ejemplos
absurdos, y tal vez tontos, pues tendrá como meta el
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PERO PER VOSALTRES QUINS US SEMBLA QUE SON ELS VALORS
QUE ACTUALMENT IMPEREN

HI: Actualment

Dl: Que imperen?

HI: Que imperen en aquests moments?

D3: Pues el dienro ¿no? el dinero

Dl: Quizás si uno impera es ese.

H3: Todo lo que se pueda comprar con dinero, una casa, un coche bonito, un
buen viaje, un buen... todo lo que se pueda...

PERQUÉ SOBRE AIXÒ ALTRE QUE US DEIA, PER EXEMPLE A PART
DEL TREBALL, QUE US SEMBLA A NIVELL PERSONAL, DE LES
RELACIONS ENTRE HOME-DONA O DE LA DEDICACIÓ A UN
MATEIX, QUINA FORAM TINDRIA , COM HO VEIEU AIXÒ?

Dl: Dedicació a un mateix...

HI: Quan dius dedicació a un mateix, a qui et refereixes, potser al culte...

Dl: Potser en genenral ens dediquem tots més a nosaltres mateixos que fa vint
anys.

HI: ¿El "culto a la imagen"?

PER EXEMPLE

Dl: A la imagen , a símismo.

h!; A si mismo, és a dir, el que tu creguis que has de perfeccionar-te- És a dir,
d'alguna manera, a la imatge, a alguna cosa, a estudiar

POT SER A LA IMATGE, POT SER A LA SALUT, POT SER AL TEMPS
LLIURE, HOBBIES, ETC

D3: Lo máximo ahora es el tiempo libre, el ocio, belleza, somos (), tanto el
hombre como la mujer.

DI: Pienso que somos más egocentristas que antes, que hace 20 años, por
ejemplo, o no sé.
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D3: Mucho más egocentristas.

DI: Mucho más, en general.

I AIXÒ, EN QUIN SENTIT HO DIRÍEU?

Dl: Ai! A veure, que no t'entenc.

DIUS QUE ET SEMBLA QUE SOM...

Dl: Que som, que tothom és més egocentrista que abans.

PER QUE?

Dl: El perquè? Potser una mica per l'absència de valors. Abans hi havia uns
ideals, un món que canviar, que d'alguna manera ara ja està canviant i ara que
tothom es queixa que si fan això, que si fan això, que si fan lo altre, però
bueno la veritat és que es viu molt me's bé que fa 50 anys, per exemple o que
fa 30, no sé.

HI: Bueno, en el fons, és una qüestió de millor qualitat de vida. Si millor
qualitat l'aconsegueixes assolint uns millors termes econòmics, tothom tendiria
a canviar.

Dl: Però un canvi d'ideologia i un canvi del... de política/.

HI: ./D'ideologia...

Dl: De crítica.

Hl: A l'última revolució industrial...

H3: Un cambio de valores.

HI: Un corrimiento a buscar..

H3: Un cambio de valores.

Dl: Bueno, pero la gente antes era mucho más idealista que ahora.

Hl: No.

D3: Yo creo que sí, que tenía unos ideales, como unos ideales... como que
ahora son a corto tiempo.

DI: Ahora es más...
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Hl: Bueno esto es otro tema... la revolución, el cambio, tal vez produce que los
tiempos se acorten, evidentemente. Las evoluciones de lo griego, lo romano,
tardaban la tira, por decir algo, y ahora las evoluciones por la tecnología, por
el mundo que estamos viviendo se producen de un día para el día siguiente. En
el ramo de los ordenadores te sale un PC... te sale un tipo de ordenadores y al
mes te sale otro.

H2: Yo noto...

Hl: ¿Pero esto qué significa? () porque el tema del ordenador te puede
interesar o la informática, en general. Te está apeteciendo conseguir el
ordenador número 3, del mes 3, porque te facilita esto, es un/.

./TU QUE VOLIES DIR? (EM DIRIGEIXO A D3)

D3: Nada, que yo pienso que antes había como grandes ideales, tu..., me parece
como cuando habla mi padre, me decía: "Pero es que nosotros queríamos ser -
-entre sus amigos- como grandes psicólogos, grandes arquitectos"; y hablando
con nosotros, nosotros lo que queremos es como el pasar bien cada día, como
que era..., la escala de luchar por algo, era como mucho al día de mañana,
como que era (), la semana que viene, no como eso de mirar el futuro, eso de
aquí a diez aflos o a veinte, sinó que era... es mucho más corto.

<tots parlen >

DI: Es mucho más corto, sí.

H2: Ahora mismo se vive más rápido que antes. Para que vas a estar pensando
en diez años si de una día para otro una cosa te cambia mucho.

H3: Yo veo una diferencia muy sustancial respecto a esto entre lo que pueda
ser Bogotá y Barcelona. En Bogotá, las necesidades básicas no están
solucionadas para parte de la poblaciíon, pues la gente tiene muchas ma's
inquietudes y entonces se preocupa por una serie de cosas y es mcuho ma's
fácil; pues un caso que lo pueda ejemplificar: tengo un amigo español que
empezó a estudiar Derecho en Bogotá, y el me decia: "A la segunda clase nos
conocíamos entre todos nosotros; a la segunda clase estábamos en la cafeteria
todo el mundo dicutiendo de derecho. Pasó dos o tres años en Colombia y vino
aquí, a Madrid, y me decía, bueno ha seguido estudiando la carrera, me decia
que nunca ha tenido una discusió de Derecho con sus compañeros que fuera
ma's allá de si tienes o no los apuntes.

Hl: Pero eso es problema de densidad de población. ES evidente que hay, aquí
en cAtaluña, tu pueble, se concoe.../.

DI:./ no es mi pueblo, afortunadamente no es mi pueblo.
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Hl: Donde trabajas se conocen todos, eso es evidente

H3:Te refieres a la población de Barcelona?

Hl: Bien, cuanta gente, que tanto por ciento hay de estudiantes

DI: De estudiantes?

H3:Calro es más reducido

Hl: Estamos hablando de densidad de población en el ámbito específico

H3: No, esto tambiém

Hl: Yo no me quiero ir ni a Bogotá ni aqu'i, ni al pueblo de aliado, me voy
más cerca, en Fuerteventura, Fuerteventura mismo, buenol pues yo me conozco
la gente que vive en Fuerteventura, es decir, estoy hablando de toda una isla,
ya no del sitio donde estoy prácticamente localizado, yo voy ahí a la cofradía
de pescadores a jugar a las cartaas y me conocen y tal y tal porque la densidad
es otra. Cairo el tamaño también es importante. Allí me sobra tiempo aqui me
falta siempre tiempo, pero bueno esto es...

H3:Pero yo voy a una serie de actitudes por todos los aspectos que rigen la
sociedad. Pienso, ¿en que sentido cambian? Por ejemplo, hablar con alguien
que domina un tema sobre otros. Tal vez nosotros somos arquitectos que es
una disciplina que maneja muchas variables sociales, técnicas, pero gente como
ingenieros, personas que realmente no les interesa mucho lo que esta pasando
más allá, si tienen sus necesidades básicas completas...

Hl: Evidentemente.

H3: Cuando tu no las tienes hay toda una serie de inquietudes de ver como se
puede solucionar tu problema y de proponer y todo esto... social. Si, lo que sea:
las izquierdas y las derechas...todo esto mucho ma's fuerte.

Hl: Evidentemente, evidentemente.

H3: Donde hay una conciencia política mayor.

Hl: No es que allí sea mayor. No, no, es que las (), como tu decías, valores
mínimos de esa política. O niveles de essa política no se han alcanzado y hay
que alcanzarlos. Aquí, en la época de la Dictadura, pues nos poníamos de
acuerdo todas las facultades, pero immediatamente de acuerdo, eh. Hasta que
llego el cambio, o llámalo como quieras, no se si es un cambio o no, y se
alcanzó ese nivel y bueno, hay otros niveles y después ¿qué se hacia? pues se,
si ese nivel politico esta ahora supongamos superado... puses habrá niveles de
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inquietud profesional, por un lado, en que se juntaran, 4,5,10,23, arquitectos y
habrá y montaran una conferencia o montaran tal o com o ha salido este
master, porque ha habido un grupo de sseñores, sociólogos, arquitectos, lo que
sea,abogados, que se han reunido porque han tenido una inquietud "x" y han
hecho esto posible. Esto es a nivel, en función de los niveles que vas
consiguiendo, esto también se aparta del tema que estamos hablando pero
bueno

H3: No, a mi lo que me da la impresión es bueno, según decia él, la escala de
valores que ellos utilizaqn en Bogotá, o que utilizas, debe ser aprecida a lo que
habia aqui hace tiempo, caundo habia una recuperación poltica, eso quiere
decir que a lo mejor lo que va a ocurrir en Bogotá es que, al cabo de..., cuando
pase unos ciertos años, pasara como aquí, que hay unos valores económicos...

Hl: No, nO, perdón, habia una actitud dpolitica...

PERO LLAVORS, LA SITUACIÓ ACTUAL D'AQUÍ LA TROBEU IDEAL?

Hl:No, NO

D1:NO

Hl: Mai es pot dir que una situació sigui ideal no?, sempre seerà millorable.

LLAVORTS, COM

Dl: Es massa, penso que es massa, sobretot aquí, la gent és massa
individualista, en general

H3: Bueno, yo creo también, Es que la situación aqui, la situaci'çon que
tenemos aquí...

Dl: Hi ha molta falta de comunicació.

Hl: O sea aquí podemos

PERDO HAURIES DE REPETIR PERQUÈ US HEU...

Hl: Que la situación que tenemos aqui, la suerte que tenemos aqui es que en
parte la podemos elegir nosotros. Una persona que esta pasando hambre no
puede elegir su situación, entonces, podemos vivir todo lo bien que queramos,
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o todo lo mal que queramos, es la ventaja de este sistema Si hemos elegido
vivir más órnenos

AQUEST SISTEMA EL TROBES LLIURE? A NIVELL DE...

H2: Hombre, libre entre comillas.

HI: No, no, lliure

H2: Entre comillas, tienen un cierto grado de libertad. Si yo quisiera trabjar
monos horas de las que estoy trabajando y tener más tiempo libre, podría
hacerlo, podría buscarme otro trabajo ¿no?, sobretodo ahora que hay más
mobilidad para

Hl: Pero el capitalismo que existe en este momento en nuestra sociedad no es
tan bestia como el que existia hace 20 años. El capitalismo tiene unas ventajas
y tiene unos inconvenientes y nos vamos a términos que no tienen nada que ver
con esto pero evidentemente este capitalismo no es tan brutal como y esto
permite que () llegue a más, a más gente por lo tanto van adqyuiriendo más
niveles de comodidad y mejor vivir y permite más desahogo. Siempre vamos al
mismo parámetro: el dinero.

H2: sí.

Hl:

H2: Si. Lo que pasa que tu el dienro lo puedes tener como meta, es decir; "mi
meta este mes es conseguir mucho dinero" o tener el dinero como un medio:
yo utilizo el dinero para vivir bien, que es otra cosa. Entonces, a parte, ttengo
que tener la vida resuelta, tengo que ganar una cierta cantidad al mes y luego,
pues bueno, pues tener tiempo libre, puedo ahcer,...

Hl: En esto quizás yodiria que existe una cierta falacia. Es decir: utilizo el
dienro como medio

DI: Todo el mundo lo utiliza como medio.

H2: Bueno, como medio o como objetivo ganar mucho dienro.

DI: para obtener cosas

Hl: Esto es una contrapresíación: "Yo te doy el excedente de cereales y tu me
das la vasija que has hecho".

H2: Bueno, pero
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Hl: Mi propósito es la vasija pero utiliza el medio. Tengo el proposito de tenr
dinero o la vasija para cambiarlo.

H2: Si, pero bueno, tu puedes

Hl: Es decir

H2: Yo tengo bastante con miv asija o no, no, me voy a dedicar a hacer 80
vasijas, que es lo que pasa: veo mucha gente que cobra un montón de horas y
esta obsesionada con ganar mucho dinero para poderse comprar esto, eso y lo
otro y a lo mejor no le hace falta para vivir, entonces, yo lo que digo es que
ahora tenemos las dos posibilidades: o podemos hacer muchas horas o

HI: esto si.

H2:..para comprar aquello o podemos

Hl: Esto si que nos da pie para esta valoración que yo comentaba: que
niveles de vivencia tiene un hombre o una mujer o ambos, es devir, que
necesidades esta sociedad, porque claro, si nos movemos en los terrenos
utópicos no vamos a ningún sitio, en esta sociedadm en la que estamos ahora,
¿qué niveles de vivir bien entiende la mujer o que niveles entiende de vivir
bien el hombre? Ahí seria tal vez uno de los puntos

DI: yo no pienso que se diferencien mucho

H2: ¿Si? ¿No piensas que se diferencian mucho, dices?

DI: Por el sexo, se diferencia en todo caso por otras cosas, pero por el sexo no.

Hl: es decir,...

DI: No, por el hecho de ser hombre o mujer no se diferencian

HI: Ah ¿no? ah, bien

DI: en todo caso se diferenciara por el nivel socio-cultural, por el nivel socio-
económico,...

BE, SE US OCORREIX ALGUNA ALTRA COSA PER DEFINIR
L'INDIVIDU ACTUAL

Dl: Jo penso que el fet que tinguem tants problemes per definir-lo i per trobar-
li esl valors que té ja és molt significatiu, ¿no?
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H2: Bueno, entonces como definirías al hombre de la edad media. Es que es
muy difícil definir un individuo o es dificilísimo, es una categoría muy amplia

DI: Es más fail definir el hombre de la Edad Media que el actual.

Hl: Si, porque ha pasado

DI: Creo yo

H2: Si ¿porque ha pasado?

DI: De entrada por eso, porque lo ves a distancia y porque era mucho más
característico y mucho más delimitado

Hl: Evidentemente

DI: El hombre de la Edad Media que el de ahora

Hl: Evidentemente

DI: Además que todos los hombres pensaban lo mismo, la mayoría. Ahí si que
podias definir, pero ahora

Hl: la complejidad de factores que intervienen en esa en aquella cultura o que
intervienen en esta no tienen nada que ver

DI: Exacto

Hl: Es decir, esto esta clarísimo

ES POT PARLAR DE CARACTERISTIQUES O COSES QUE PASSEN
COM HEU ANAT FENT NO?

D3: El otro dia estaba leyendo algo interesante que decia que, que el individuo
actualmente sentía una apatía pero muy grande hacia el dolor, que no lo
soportaba

DI: ¿Apatía al dolor?

Hl: ¿O miedo al dolor?

D3: Era como

DI: ¿Apatía?

H2: Apatía es pasar
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Dl: Si, apatia es que pasas, que no te importa

D3: Ah, bueno, pues que no lo soporta comparado con

DI: la intolerancia hacia el dolor

D3: Exactamente, la intolerancia hacia el dolor, que comparado con la gente
de antes, bunero, la Edad Media es muy duro un caso ejemplar ¿no? de cuanto
el dolor se soportaba, pero nosotros no podemos no sopórtyamos ninguno, A
mi me pareció interesante, me dejó pensando si sí o si no, no sé

H2: Yo pienso que uno de los objetivos de la evolución es precisamente quitar
el dolor, pienso yo, lo que pasa es que luego ha degenerado mucho. Por
ejemplo, cuando se intventó la dinamita, la pólvora, era para que losmienros
no sufrieran tanto, luego se ha utillizado para hacer más daño, pero en
principio el objetivo era que elminero no tuviera tanto dolor. Por eso, es que
la evolución una de las cosas que la guia es precisamente quitar el dolor i una
vida sin dolor pienso no sé.

COM CREIEU QUE AFECTA A CADASCUN AIXÒ, LES NOVES
TECNOLOGIES I TOT AIXÒ.

H2: Les noves tecnologies; bueno, yo pienso que siempre tienen las dos
vertientes hay una parte buena y una parte mala.

D3: Yo creo que algo que vemos bastante escépticos como que pasamos mucho
de las cosas, también tiene que ver como estamos constantemente rodeados de
información por la televisión, por las radios, por el periódico, por lo que te
hablan en la calle, como que la gente está ya tan cargada de información, de
información que...

H2: De desinformación.

D3: De desinformación que desinforma ¿no? que al final están como que
pasan de todo, con lo del golfo Pérsico, lees estas noticias, después otras que
no tienen nada que ver con esta, la opinión de este y del otro pero no puedes
contextualizar, porque está tan y tan... ya es tanta que la gente como que pasa
de eso.

H3: Nunca te cuentan lo realmente importante.

D3: Claro.

H3: Eso nunca lo cuentan.
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DI: Yo creo que la gente lo que tiene más en cuenta es si sube la gasolina, si
baja...

D3: Claro.

Hl: Lo cotidiano.

H2: Lo cotidiano.

Hl: Lo cotidiano porque es la esfera que más controla en el fondo.

H2: También hay una cosa de los valores lo que hablábamos antes , el tema
de la muerte o de la violencia como se lleva en general, la televisión es
increible, cada 2x3 ves muerte cuerpos destrozados y no sé, yo piesno que en
ese aspe cto un valor que se podría tener, la sensibilidad como decías tú, en
segúbn que cosas se sta perdiendo mucho. Es muy fácil ahora... yo recuerdo un
telediario que se da a las 2 1/2 o las 3 de la tarde se vio como acuchillaban al
entrenador de un equipo africano. Estaba el tío entrenando, perdió su equipio
salió unos cuantos individuos, menos mal que era un tío muy gordo y no le
pudieron ahcer mucha cosa y no le llegaron a ningún órgano vital, pero lo
estaban acuchillando y lo veías aliï en la tele comiendo y decías Hostia!

DI: Es que yo, la sensibilidad para mi no es un valor, pero tu tienes la opción
de apagar la tele, yo no sé,...yo pienso

H2: A mi me parece bien, es lo que decíamos antes, siempre tienes opciones,
pero

D3: Yo creo que lo que pasa con los medios de comunicación que siempre
están diciendo de que le comen a uno la cabeza a la gente. Yo creo que los
medios de comunciación lo que dicen que es lo que vas a paasar sino que ellos
como que te organizan la agenda del dia ¿no? Tu pasa por donde venden los
periódicos y ves el titular entonces ya es como algo importante que ha pasado
ya Te dan la genda de lo que esta sucediendo ¿no? Pero que igual esta
sucediendo otra cosa y no...

Hl: De todas maneras, un buen medio de información lo que tiene que hacer
es informar, escuetamente informar, después hay otros medios de información
que dan su opic
nión y hay otros medios de inforamción que la tergiversanm evidentemente por
intereses de optro tipo ¿no?

D3: Pero es que yo no estoy diciendo lo contrario

H3: No si toda información es parcializada

33



Hl: Abundando en ello

H3: Toda información es parcializada. Tu lohablabas no hace mucho cunado
decias que si se llegan a hacer todas las lineas de metro según los criterios de
Muntañola o sea siempre que itnerviene una persona al escribir algo esta
parcializado, ahora yo veo pues que tanto los periódicos, el problema no es si
se informa bien o mal, el problema central esta en todo lo que es la publicidad.
Para mi, yocreo que la publicidad esta inculcando una serie de valores extraños.
Casi toda la publicidad tiene sus asociaciones sexuals ¿si?

Hl: Si, un gran número

H3: ¿qué ocurre, qué ocurre con todas esas asociaciones sexuales en la vida de
apreja? ¿uno esta bombardeado todo el dia de cosas sexuales y no veas ahora
en la calle la campaña de los condones, eso es lo de menos ¿el resto? ¿qué
courre en la vida enapreja? Aquí se ha hablado del trabajo, de valores, de
economia

Hl: La pareja tal vez desearía estar llegando a eso que te están anunciando

< rialles >

H3: No se ha hablado de una relación de pareja sana.

D3: Yo creo que si. Es algo super esencial para todo elmundo.

DI: Yo creo que es más sano ahora que no antes

H3: No se ha hablado
*

Hl: las cosas se dicen más abiertamente ¿no?

H3: Se ha desmitifícado totalmente, esto esta bien, me parece bien.

H2: Yo creo que uno de los aspectos sexual, de las relaciones sexuales que
has dicho tu antes yo oigo hablar a mi madre y no tiene nada que ver con lo
que ahora se ahbla.

Hl: Lo que pasa es que existen circuios en todo eso ahora viene la relación
contraria.

H2: Si bueno con el Papa que tenenmos no me extrañaría

DI: Si pero nadie le hace caso. Tu crees? Bueno si que hay gente que le hace
caso, pero vaya dice auténticas barbaridades.
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Riures

Hl: Bueno, hay una cantidad de gente que piensa lo contrarío, aquí en esta
ciudad

DI: Si, si, no ya, por desgracia

Hl: Es decir que todo esto es cierto, es cíclico, es decir, que en la época, el
tema sexual es cíclico o no es cíclico o por lo menos evoluciona siempre tiene
que evolucionar, más o menos, pero se repite, hay unos ciertos elementos que
se repiten, es decir, la apertura del sexo en esta universidad se produjo en los
años sesenta al sesenta y pico, setenta no se qué, con gente que había venido
de colegios normalmente...

DI: Religiosos
Hl: Reliogosos...

DI: Porqué no había otra cosa

Hl: Porqué no había otra cosa o porqué tocaba eso

DI: No había otra cosa

Hl: Algunas cosas si que había, depende de que sitio vivieras, entonces que
ocurre, entonces se produce una evolución, pero es que ahora yo me estoy
dando cuenta, percibo a través de la familia de que esa evolución que antes era
abierta ahora se vuelve a cerrar otra vez en la universidad, en las promociones
que entran, hace dos años o tres hasta aqui. Se está tomando el valor de la
mujer, en el caso particular de la mujer, en este caso particular es siemprte la
que domina en este caso, quien tiene la última palabra, yo lo entiendo así, es
la que tiene la última palabra, porqué se esta valorando lo que teóricamente
en aquellos momentos, la época hippy y demás que coincidia con los años
sesenta, pues no se daba importancia al tema concreto de la virginidad, por
decir algo.

DI: ¿Y ahora tu crees que se le vuelve a dar?

DI: Se está volviendo a reproducir

H2: Yo veo esto, por ejemplo, con las bodas ¿no? Que ahora se cas mucha
gente joven cosa que en los años sesenta me imagino que no se llevaría mucho
el casarse por la iglesia...

D3: Lo que pasa que se casan por la sociedad de consumo que vivimos, que la
boda se vende bien ¿No? Y es que además, fíjate lo que viene después, el
regalo,...
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H2: Si, esto es otra cosa.

D3: Pero eso la gente lo hace más ¿No?.

H2: Yo, de todas formas, lo que tu decías de que puede haber una recesión,
yo no...

Hl: No, no es una recesión. Yo entiendo que en cualquier cultura no hay
recesiones relativas, quiero decir. Cualquier cultura evoluciona y evoluciona
más, para mi, como antes hablaba el otro día Racionero, para mi es mucho
más intenso el arte romano que no el arte griego, con todosQ que tiene el uno
y otro, pero para mi es mucho más evolucionado el arte romano que no el arte
griego, y no le quito valor ni mérito, es decir que evoluciona siempre, en el
caso este evoluciona, y no quiero decir que la recesión es poner encima una
escala de valores, esa escala de valores, la virginidad estaba, en el momento de
este que comentábamos, de esa evolución, a más, se bajó del 1 al 3, y ahora
dése 3 está en el 2.

DI: Yo no lo creo así.

D2: Donde vivo no, no es así.

DI: Yo no lo creo así esto. Para que aquí, más bien pienso que como hubo
tanta represión durante tantos años, que después fue un desmadre y una
degeneración, que tampoco pienso que sea positiva, y ahora se esta
estabilizando, pero estabilizándose no quiere decir volver al punto de partida.

Hl: No digo eso, no digo..., he dicho que no es igual, no es, me habré
expresado mal, cíclico, quiero decir..., he apuntado que cualquiera evolución,
o sea la cultura, día a día va subiendo la evolución.

D2: Yo lo que creo que si es que mucha más gente está viviendo sola, que no
hay tantas parejas como formalizadas. No sé como está aquí, pero allá, en
Puerto Rico, se ve mucho de que gente como que... perejas que viven siempre
en casa diferentes.

H2: ¿Ah si?

D3: Siendo parejas: "Yo tengo mi casa y tu la tuya". Muchos hacen eso.

H2: Es curioso, eso.

Hl: ¿Eso, no será un problema económico?

H3: No, porque es más barato tenr una sola casa.
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D3: Claro.

DI: Claro.

D3: Es más barato usar la lavadora una sola vez.

Hl: !Ah¡ !Ah¡ Perdón, entendía..., había entendido que vivían en la cas
familiar.

t

D2: No, no.

Hl: Uno y otro. ÍAhi Uno en su propia casa y otro... Ah si, pero esto me
parece muy bien.

D2: Ah si, pero mucha gente.

Hl: Esto me parece perfecto, es correctísimo, tienes libertad, tienen libertad,
ah. pues, tienen libertad...

H3: Ah tasmbién puedes tener, no es la misma libertad, pero rambién puedes
tenerla viviendo con otra persona en una casa. Depende de como se entienda
la libertad.

Hl: Entiendo que hay unos reductos, en cada persona hay unos reductos de
intimidad que no son accesibles a otra segunda persona por mucha relación que
tu tengas.

D2: Yo comparto eso.

H2: Yo pienso que si, pero...
Hl: Yo no se, ni comparto ni dejo de compartir. Yo creo, aprecio que hay
reductos en eso que hablábamos.

DI: Si, yo también pienso así.

H3: Depende de cada dos personas.

DI: Si.

Hl: Evidentemente.

H3: Las personas actuales () mantener la distancia con cualquier persona, con
unos más con otros menos.
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Hl: Si, entonces..., ya a niveles, ya personales íntimos, siempre hay un cierto
contexto, vuelvo a insistir que eso es inaccesible a otra persona, por muy unida
que estes ¿eh?.

D3: Si.

QUE ENTRARIA EN AQUEST CONTEXT? HO PODRIES DIR?

Hl: pues no se, yo diría, no se, records, histories, memòria que no es
compartida, episodis de la propia història, de la teva propia vida que no
comparteixes perquè son teus, pel motiu noja simplement d'elements, de coses,
de la quotidianitat, del catxarret, del secador, d'elements físics, sinó d'elements
de la teva pròpia història

Dl: Però això els pots tenir igual, encara que tinguis una persona al costat

HI: Però no deixxaras l'accés, no deixes l'accés, és a dir, no comparteixes

Dl: Pots conviure amb una altra persona i pensar el que vulguis i nodir-li.

HI: Com?

Dl: Pots tenir una persona al costat i tu tenir aquest reducte i no dir-li.

HI: I no dir-li. No, es que el que stic afrimant que hi ha reductes que no són
penetrables, per a un altre, que no hi ha una obertura total

Dl: Però per això no és necessari viure sol, per mantenir això

HI: No, evidentment, no, pots ciure en parella i en grup i tenir aqusís reductes,
per suposat que super suposat que sí
sinó seria una claustrofòbia més que una altra cosa. Aquí hi ha zones, jo els hi
dic històries, que no són trascendibles a segones persones directament.

H3: Puede ser significativo de una serie de hechos culturales para que dos
personas, que las parejas vivan en casa separadas pienso yo

H3:una serie de hechos culturales , no se

H2: Hombre, a mi, la verdad es que no connozco ningún amigo ninguna
persona que viva en apreja que viva encasas separadas a no ser que sea una
relación eventual, No? durante untiempo

DI: Claro, es que es eso

H2: Realmente me suena muy raro eso. Me suena un poco extraño
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SI VOLEU DIR ALGUNA COSA MÉS

Hl: És un tema molt ampli.

Dl: És que és un tema molt ampli.
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