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La mar també és de les dones
res es veia el mar. Va ser allò”. Lali 
Pujol és cap de Salvament Marítim 
de Barcelona i explica així com se li 
va despertar la vocació nàutica. La 
seva història, com la de moltes al-
tres dones, prova que també hi ha 
un món marí viscut en femení, mal-
grat que no hagi traspassat els filtres 
de la història. “Hem de prendre 
consciència per veure com deixem 
d’invisibilitzar sempre les dones 
que han estat a cadascun dels 
mons”, assegura Mireia Mayolas, 
cap de l’àrea d’educació i activitats 
del MMB, que interpel·la els mu-
seus perquè incorporin dones pio-
neres i rellevants a  les exposicions 
que organitzen.  

Per incloure les dones a les parets 
i els objectes de les seves exposici-
ons, han començat a buscar veus i 
experiències com la de la Lali Pujol, 
que va estudiar marina civil a la 
UPC, envoltada de pantalons i bigo-
tis. Encara ara, la igualtat és una as-
signatura pendent a la Facultat de 
Nàutica d’aquesta universitat. Se-
gons les estadístiques del curs 2016-
2017, les últimes disponibles, 
menys del 20% de l’alumnat de les 
enginyeries naval, marina i nàutica 

són dones. Si posem el focus en el 
professorat, els percentatges són 
molt similars: només un 17% de do-
nes imparteixen docència actual-
ment en aquesta facultat.  

Sorpresa i paternalisme 
Tant a les aules com a les cobertes hi 
ha poques dones. Quan estudiava, la 
Lali va veure un cartell a la facultat 
on es demanaven alumnes per em-
barcar, però amb una condició: que 
fossin homes. El capità del seu pri-
mer embarcament no volia cap dona, 
va saber després. Assegura que no ha 
tingut mai problemes ni desigualtat 
salarial pel fet de ser dona, però sí que 
recorda, fa anys, la sorpresa que ge-
nerava quan pujava al vaixell. I tam-
bé rememora un tracte diferenciat. 
“Hi havia un component paternalis-
ta. La gent et tractava diferent, com 
amb cotó fluix. No hi pots fer gaire. 
Només pots fer la teva feina perquè 
s’adonin que no cal aquest tracte di-
ferent”, explica la cap de Salvament 
Marítim de Barcelona.  

A diferència del cas de la Lali, a 
Cristina Caparrós la vocació nàu-
tica li ve de família. Tant el seu avi 
com el seu pare eren pescadors. 

El Museu Marítim de Barcelona engega un projecte per revisar el seu relat en clau de gènere i 
visibilitzar la feina dels personatges femenins a la vida marinera

Quan era petita, cada estiu sortia a 
pescar amb el pare i els dissabtes 
i els diumenges eren per a ella dies 
de pinzellades i de posar a punt 
l’embarcació perquè sortís a nave-
gar altre cop al començament de la 
setmana. Tot i que va estudiar quí-
mica, continuava vinculada a la 
mar i la pesca i fa uns anys es va 
convertir en l’armadora de la bar-
ca d’arrossegament Òstia. “La me-
va feina com a armadora –explica– 
és aconseguir que l’embarcació 
tingui tot el que necessita per sor-
tir a pescar; és a dir, des de la docu-
mentació fins a l’assegurança, l’ai-
gua, el menjar, la xarxa... M’encar-
rego de tota la part de gestió”.  

Dones i personatges històrics 
La mare de la Cristina ja era arma-
dora, tot i que, assegura “no sobre el 
paper”. La seva història i la d’altres 
dones vinculades a la mar rarament 
es recullen als annals del món mari-
ner. “Sempre hem explicat la histò-
ria des dels vencedors, homes, en 
lloc d’explicar una societat”, lamen-
ta Mayolas, que continua: “A la pes-
ca, pots parlar d’un pescador; però 
la pesca és una societat. Quan arri-

Els monuments petris ho-
menatgen els pescadors; 
les pel·lícules i les sèries 
forgen la llegenda dels 
mariners, i les revistes i 

els documentals s’omplen de cientí-
fics perspicaços que desentranyen 
els misteris de les espècies aquàti-
ques. I a la mar, on són les dones? La 
superstició diu que, embarcats, els 
paraigües, els mossens i les dones 
són un signe de mala sort. Però la mi-
sogínia de les creences populars no 
arriba a explicar per què el món ma-
riner ha barrat el pas, històricament 
i també en l’actualitat, als personat-
ges femenins. El Museu Marítim de 
Barcelona (MMB) es proposa rever-
tir aquest relat fet únicament des de 
la mirada i el protagonisme de l’ho-
me i ha engegat el projecte de recer-
ca Dona’m la mar, per incorporar la 
perspectiva de gènere al relat d’un 
món d’aigua salada.  

“Vaig néixer al Masnou. A la fa-
mília no hi havia ningú mariner, pe-
rò des de tota la casa dels meus pa-
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NEREIDA CARRILLO Excloses  
El món 
mariner  
havia barrat  
el pas als 
personatges 
femenins

Transversal  
El projecte 
‘Dona’m la  
mar’ inclou 
diverses 
accions 
durant l’any

D’esquerra a dreta, 
Mireia Mayolas, Lali 
Pujol i Catalina Gayà. 
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Troben mort  
el xef Anthony 

Bourdain 

LU
CA

S 
JA

CK
SO

N 
/ R

EU
TE

RS

El popular xef nord-americà AAntho-
ny Bourdain va ser localitzat mort 
ahir a França, segons va informar la 
cadena CNN, per a la qual treballa-
va. El cuiner, que tenia 61 anys, es-
tava preparant un programa a Es-
trasburg i, segons el canal, s’hauria 
suïcidat. El seu cos sense vida el va 
trobar el seu amic ÉÉric Ripert, cui-
ner francès, en una habitació de 
l’hotel on s’allotjava.  

Bourdain tenia una llarga trajec-
tòria com a cuiner en diversos res-
taurants de Nova York, entre els 
quals la Brasserie Les Halles de 
Manhattan, i l’any 2000 es va donar 
a conèixer entre el gran públic amb 
el llibre de memòries Kitchen con-
fidential: Adventures in the culina-
ry underbelly. L’èxit d’aquesta pu-
blicació va fer que dos anys després 
la cadena Food Network li oferís 
presentar el programa sobre ali-
mentació i viatges A cook’s tour.  

Així va començar la seva trajectò-
ria televisiva, que el 2005 el va por-
tar a Travel Channel per presentar 
No reservations, un programa en 
què viatjava pel món descobrint 
nous plats i begudes, i pel qual va 
guanyar dos premis Emmy. L’any 
2012 va aterrar a la CNN per posar-
se al capdavant de Parts unknown, 
que també lligava la cuina amb els 
viatges i que li va permetre entrevis-
tar l’aleshores president dels EUA, 
Barack Obama, durant una visita al 
Vietnam. El 2013 el xef va ser distin-
git amb un premi Peabody.e 

Victoria i David Beckham van ser dos 
dels convidats més coneguts al casa-
ment de MMeghan Markle i el ppríncep 
Enric. Els looks que portaven aquell 
dia, en lloc de quedar arraconats al 
fons de l’armari, tindran una segona 
vida, en aquest cas solidària. El ma-
trimoni ha decidit subhastar les pe-
ces de roba i destinar-ne els beneficis 
a We Love Manchester Emergency 
Fund, la fundació que es va crear per 
ajudar les víctimes de l’atemptat del 
Manchester Arena.  

Ha sigut David Beckham qui ha 
anunciat la iniciativa a través del seu 
compte d’Instagram. Per participar 
en la subhasta, que s’acabarà d’aquí 
54 dies, només cal entrar a la pàgina 
web creada per a l’ocasió. Els que hi 
participin poden optar pel vestit de 

l’exfutbolista, un disseny de Dior de 
color gris que porta brodades les ini-
cials DB, però també per la camisa 
blanca de cotó egipci, l’armilla grisa i 
la corbata de seda que duia David 
Beckham aquell dia. En el cas de la se-
va dona, es tracta d’un vestit blau ma-
rí de la seva firma que pertany a la 
col·lecció primavera-estiu 2019.  

Qui vulgui participar en aquesta 
iniciativa solidària només ha de fer 
una donació segons les quantitats in-
dicades a la pàgina web, que van des 
de 10 dòlars fins a 50.000. Segons 
l’import donat, els participants tenen 
més o menys oportunitats d’endur-
se els vestits. Per exemple, 10 dòlars 
equivalen a 100 possibilitats, mentre 
que la donació de 50.000 dòlars dona 
50.000 oportunitats.e 

Els Beckham subhasten 
els vestits del casament 

del príncep Enric 

George Clooney, premiat per la seva trajectòria  
L’actor i director GGeorge 
Clooney va ser el protagonista 
de l’última gala de l’American 
Film Institute, celebrada dijous 
a Los Angeles. El guanyador 
d’un Oscar per Syriana era 
l’homenatjat de la nit –rebia un 
premi per la seva trajectòria– i 
va acabar la vetllada plorant 
d’emoció arran del discurs 
pronunciat per la seva dona, 
Amal. “Estic orgullosa de tu, 
però sé que quan els nostres fills 

descobreixin no només el que 
has fet, sinó també el que ets, 
també estaran orgullosos de tu”, 
va dir l’advocada en referència a 
la seva parella i els seus fills, els 
bessons EElla i AAlexander. “Amor, 
el que he trobat amb tu és el 
gran amor que sempre vaig 
esperar que existís”, va 
assegurar Amal davant de 
companys de professió del seu 
marit com CCate Blanchett o 
Jennifer Aniston.e 
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ba el peix, hi ha unes dones al darre-
re que s’encarreguen de conservar-
lo, de vendre’l, d’apedaçar els estris 
i de mantenir la família”. 

Catalina Gayà, doctora en comu-
nicació, coordinadora del projecte 
Dona’m la mar i també autora del lli-
bre El mar es tu espejo, reflexiona so-
bre la invisibilització de les dones: 
“El relat de la mar acostuma a ser 
sempre el viatge, el descobriment o 
la conquesta. Mentre que a la riba, a 
la comunitat, hi ha moltes dones que 
fan possible tot això, el relat oficial 
sempre és qui s’embarca i se’n va”. 
En aquest sentit, Mayolas afegeix 
que el MMB no només està revisant 
el seu relat en clau de gènere sinó 
que també vol “obrir-lo” a les soci-
etats i aconseguir que no només pas-
sin a la posteritat les elits masculi-
nes. Per a Gayà, tot plegat compor-
ta incorporar una mirada crítica: 
“No només parles d’individualitats, 
siguin homes o dones, sinó que co-
mences a narrar i qüestionar-te en 
quin context vivim”.  

Estereotips i conciliació 
Dona’m la mar és un projecte de re-
cerca que inclou, entre altres activi-
tats, grups de discussió de dones que, 
de moment, s’han estructurat en cinc 
àmbits: la marina professional, el tu-
risme, el conflicte, la ciència i l’acti-
visme mediambiental i la pesca. Gayà 
explica algunes de les conclusions 
d’aquests debats: “En el seu relat, la 
desigualtat i els estereotips desapa-
reixen. En realitat, tota la configura-
ció social de la mar, la manera d’ex-
plicar la mar, és el que està carregat 
d’estereotips”. Altres qüestions que 
emergeixen al debat són el mite de 
la força física o la maternitat. Lali Pu-
jol reconeix que la feina als vaixells 
mercants dificulta la conciliació: 
“Són unes condicions dures: allunya-
des de casa i molts mesos fora. Allò 
no era compatible amb una vida fa-
miliar i encara menys en un moment 
en què la dona no treballava fora de 
casa o s’encarregava de les feines do-
mèstiques”.  

La Lali remarca el suport que 
sempre ha tingut de la seva parella 
i família per dedicar-se a una feina 
que està pensada sobretot per als 
homes. La Cristina, a més de ser ar-
madora i dedicar-se a la distribució 
del peix, també forma part de Cap 
a Mar, una empresa de divulgació 
del patrimoni mariner a través 
d’activitats turístiques. Des de to-
tes aquestes perspectives, la Cristi-
na reivindica la contribució mari-
nera de les dones: “La nostra gene-
ració de dones ha tingut més temps 
per formar-se. Podem aportar una 
part d’obertura tecnològica, estar 
més al dia”. Les dones advoquen 
per un relat històric i actual de la 
mar que les incorpori. En aquest 
sentit, Lali Pujol reflexiona: “Hem 
de tenir sempre en compte la visi-
bilitat de les dones. Ni nosaltres 
mateixes, a vegades, la trobem a fal-
tar. Ho tenim tan integrat, que nos-
altres no existim, que no ens ado-
nem que en un museu no hi ha cap 
personatge femení”.ev 


