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INTRODUCCIÓ

Les dones que subscrivim aquesta ponencia som ben
conscients que encetem un tema dificil L complex, que
demanaria un estudi molt aprofondit d'innombrables as
pectes, que ara com ara, no ens veiem en cor de dur a
terme. Ésalhora, un terreny propici a tota mena de suscep
tivilitats, on juguen i se la campen tot un seguit de factors
irracionals, emotius, incontrolables, que, molt sovint,
revestim, per a la nostra autojustificació, amb el ropatge
de les teories mes diverses.

Tanmateix, la consciencia de la dificultat de la tasca i
alhora, de les nostres limitacions, no ha estat prou aclapa
dora perque ens sentissim eximides d'intentar una aproxi
mació, de plantejar, si més no, un inici de debato

Si bé podem trobar una abrumadora bibliografia, i un
sens fi de discursos tebrics i d'analissi, des de diverses
concepcions, sobre dona d'una banda i, nació de I'altre; si
feminisme i nacionalisme tenen en la ment de tothom uns
espais prou delimitats, d'abast més o menys generals, ja
sigui per subscriure'n les propostes o bé per rebatre-Ies, en
canvi, I'area en la qual un i altre camp s'interaccionen, és
una mena de terra de ningú, d'espai desert on tot, o no res
és possible, i, per tant, terreny abonat per a fantasmes,
tópics, prejudicis, inercies i rauxes de tota mena. Un espai
que nosaltres no controlem és, sens dubte, un espai que
lIiurem sense combat, a I'enemic.

Hi haura, és ciar, la possibilitat de negar que un i altre
espai s'interseccionin en algun punt, sostenir que ens
trobem davant dos camps que s'exclouen mutuament o
que no tenen res a veure.

Com que una formulació d'aquesta mena frega la ratlla
de I'absurd, es a dir, que la realitat concreta.ho desmenteix
rotundament a cada pas, al més ens la trobarem formulada
en termes més ambigues, i que en darrer terme supediten
la importancia d'un tema a la de I'altre i en nom de les
prioritats, neguen la necessitat de plantejar el tema

considerat com a secundari i distorsionador, i per tant, a la
practica, el declaren inexistent.

Les dones tenim prou experiencia d'una actitud d'aquest
tipus per part de les organitzacions polítiques en relació
amb el feminisme. Cal, doncs, que no ens deixem endur
per una miopia semblant davant del conjunt de problemes
que se' ns plantegen al davant - en concret, l' opressió
nacional- que, pel fet que afecten, si més no, a un sector
de nosaltres, hem de donar-hi per tant la nostra alternativa
com a dones, conscients que el feminisme ha d'ésser una
eina d'alliberament global que, trenqui la cadena d'opre
ssions interrelacionades i difícilment destriables damunt la
qual s'assenta la societat.

La nostra experiencia concreta com a dones que ens
hem sentit alhora oprimides com a membres del sexe
femení i com a pertanyents a una nació dominada i
objectes d'un genocidi cultural i linguístic, ha estat també
prou complexa. Segurament allb que ens aproxima a una
definició es el terme "esquizofrEmia", dissociació, esquei
xament ... Militant o no en partits o organitzacions políti
ques hem tendit a creure que, d'una banda, hi hauria tot
un seguit de problemes que ens afectaven com a dones, i
que per tant, s'havien d' analitzar, donar alternatives,
conclussions, etc., en el marc del moviment feminista. I
d'altra banda, una problematica més "general" que existia
i ens afectava com a "treballadors", o com a "catalans" i
que calia, per tant, enfocar en el marc d'organitzacions
politiques. És a dir, la nostra doble militimcia, tan si era
organitzada com no, I'hem viscut en gran part com la
nostra contribució a. dos compartiments-estanc inco
municables entre si, i -és aqui on de debó cou la ferida
de vegades dificilment conciliables: allb que per a nosaltres
era un únic sentíment d'opressió, allb que a nivell personal
experimentaven de forma absolutament indestriable, ens
calia dissociar-ho i mantenir una actitud de constant tensió
i incomoditat, vivint la incomprensió profunda cap al femi
nisme; en el moviment feminista, la reticencia enfront de la

99

'1



questlo nacional 1, a la practica, una inercia espanyolista
inquestionada.

Progressivament hem anat constatan la necessitat de
trobar una linea de unifiqués els nostres esfon;:os. Cada
cop se'ns fa més pales que no podem enfocar aquestes
dues questions (donació, feminisme-nacionalisme) com a
cosE,!sseparades, sinó que nosaltres sentim la necessitat de
donar, com a dones, una alternativa al fet nacional, perque
pensem que no ens serveix tampoc el concepte de política
i de nacionalisme que encara ara, malgrat les aportacions
del moviment feminista, priva en les organitzacions
polítiques i en el món de l' esquerra nacionalista, que
segueix ignorant la política de I'espai privat, del sexe, de
les relacions interpersonals, I'explotació domestica, etc.
etc.

Pensem que les dones hem de tenir un projecte d'allibe
rament total que questioni radicalment el trinomi PATRIAR
CAT-PATRÓ-PATRIA (j amb aquest mot fem referencia en
concret a l'entelequia emotiva darrera la qual treu l'orella
un estat imperialista, no pas les nacions oprimides, que
nosaltres ens neguem a anomenar "patries", per raons no
solament linguístiques).

EL FEMINISME CAP A LA SEVA ALTERNATIVA

El feminisme com a ideologia global que és, ha de donar
lIoc a una transformació revolucionaria de tot l' entorn. Per
tant no podem eliminar o prescindir d'un element polític
tan important com és la lIuita contra un Estat centralista,
estat que configura i manté un model de societat capita
lista, unes relacions jerarquiques entre les persones, I'opre
ssió d'un sexe damunt de I'altre, i I'opressió o el colo
nialisme sobre les nacions.reals. $i comprenem la funció
que desarrolla aquest tipus d'estat (i en ultima instancia de
qualsevol estat, pero aquest és un altre problema que no
ens afecta de la mateixa manera, ara per ara), tant com
hem comprés la "filosofia patriarcal" sense cap dubte ens
en adonem que aquests dos conceptes duen a la mateixa
realitat. L'estat centralista és una de les més clares expre
ssíons del patriarcat al nivell superestructural, i evident
ment dota al patriarcat de moltes de les eines per a conser
var el seu reialme.

- Ens agrada aqui fer una anotació al marge, per a
noves discusions sobre el paper que juguen I'estament
militar i les multinacionals, analitzar el seu suprapoder com
a supervivencia més centralitzada encara deis poders esta
tals, tocats per massa bandes, i que condueix evidentment
a l'opressió ideologica deis estats més forts sobre els més
febles(podriem parlar de la cultura anglo-saxona i lo yanqui
sobre la cultura castellana mateixa, o la francesa),

Ara bé, analitzem una mica com el feminisme ha anat o
pot anar trObant la seva resposta -encara que aqui ho
expressem esquematicament- a les diferents opressions
que patim en la societat actual:

El feminisme ha sabut denunciar els fets clarament i di
rectament opressius per a les dones, es a dir de tot alió que
ens afecta específicament com a dones; fets visibles com
elllenguatge, el rol de la reproducció o el social, o la dístri
bució de I'espai dins d'una casa...

Per tant el feminisme ha hagut de desenvolupar un tipus
de relacions que es configuressin en la solidaritat en lIoc de
la competencia, en la col.laboració col. lectiva i no en la
jerarquia ... Aquest fet a part del questionament inevitable
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de la familia (que continua éssent sota qualsevol forma
I'invent més coherent i intel.ligent deis "patriarques") ens
ha apropat rapidament a la destrucció delsestipulats COrT

partiments: vida publica -vida prívada, la totalitat deis
elements s'hi troben interaccionats i a voltes son indes
triables: els tipus de treball que se'ns ha assignat, les
relacions jerarquiques sexistes que comporten, tant en e
treball manual com en el intel.lectual, els sous, ¡'aprenen
tatge deis infants des deis mitjans de comunicació fins e
l'escola. Les planificacions urbanístiques de barris, pobles .
ciutats. El pressupost estatal per armamentisme, etc. etc.
etc.

No cal dir, doncs, la coherencia del moviment feminista
en fer-se també seva i no deixar només a les organitzacions
d' esquerra la transformació de la societat.

Pero aquesta coherencia no no será del tot, almenys
aqui als Paisos Catalans, fins que com a moviment
feminista sapiguem donar també resposata a l'opressió
nacional.

L'OPRESSIÓ NACIONAL I L'OPRESSIÓ
DE LES DONES

L'opressió de la nostra nació no es una particularitat que
ens pot afectar més o menys, és inherent a la própia
realitat que hem de transformar.

De la mateixa manera que les dones lIuitem per la nostra
alliberació, les nacions oprimides han de cOnquerir la seva
lIibertat, i no es cap paral.lelisme facil. Serien massa
coincidents les semblances: de I'opressió colonialiste d'un
estat imperialiste sobre les seves colonies, d'un estat
centraliste sobre les nacions reals, com la nostra; amb
I'opressió d'un sexe sobre un altre, el nostre.

- Les relacions de dependencia económica i política que
pateixen les nacions amb la situació majo¡itaria entre
nosaltres de dependencia económica de I'engranatge
familiar.

De la mateixa manera que les dones feministes no
trobem trobar mai sortida a la nostra lIuita en I'alienació
patriarcal encara que sigui en ares d' un Iloc en l'escalafó
masculí, les nacions que valen esser lIiures han d'acabar
amb les seves dependencias de la patria. Heus aqui com
patriarcat i patria es troben en el mateix 'pla del contingut,
no cal dir-ho que ja ho són de I'expressió, no per casualitat
els topics de la unitat de la familia i la unitat de la patria ens
sonen a una mateixa cantarella, no per coneguda menys
insidiosa.

- Un estat centralista introdu~ix quantitat de paterna
lismes quan incorpora el concepte d'inferioritat d'una
nació tant si es per pobresa económica o petitesa política
ho fa com I'amo del dret a la seva supervivencia, es a dir,
les nacions oprimídes sobrevivim grácies a I'estat i no al
contrario El colonialisme cultUral que patim les dones es
l' oferiment, en el cas mes ampli, de mostrar les nostres
peculiaritats, com les "regionals", i algun detallet. La
historia d'una nació es la historía de I'opresora; la histroria
de les dones, on es?

L' estat centralista es qui marca sempre l'escala de
valors, valors ben aliens per a una nació oprimida. Valors
aliens per a nosaltres els de la societat masclista. En el
mateix ordre l'estat centralista és el regulador de la situa
ció, es qui diu si a una gota mes d'autopoder o inclús
minva el que s'ha pogut assolir.

- Les dones en la lIuita feminista cerquem la nostra
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identltat, cerquem de trabar-nos en un discurs que ens han
imposat i ens ha deformat, i malgrat aixo hem de trobar
nos les arrels i moltes vegades per oposició marcar els
nous camins. De la mateixa manera la nació oprimida ha
de trobar la seva identitat, deformada sinó eliminada en el
millor deis casos, reconstruir i configurar una propia
realitat de futur.

- L'estat centralista "avanc;:at" té una capacitat assimi
ladora habil d'aquelles reivindicacions nacionals que, mit
janc;:ant una traducció interessada, poden contribuir al
prapi reforc;:ament centralista i certificar alhora un esperit
democratic (podem parlar aqui del bilinguisme, de
l'Estatut, etc.). Aquesta assimilació no podra mai afavorir
a la nació oprimida, doncs la situació del fet dona I'últim
poder al qui és amo de distribuir-lo que es evidentment I'es
tat i no els Paisos Catalans, val a dir-ho només reconeguts
culturalment per aquest estat. L'assimilació política es cla
ra qua n encara coexisteixen poders estatals amb els nacio
nals (diputacions, governadors), i en el camp de la Ilengua
un perill constant de que la lIengua catalana sigui empassa
da per la castellana, com li passa a qualsevol lIengua amb
desventatge real encara que no ho fos legal. És a dir, el
proces d'assimilació és una manera una mica més subtil de
veure com anem perdent la possible sobirania mentre no
anem desenvolupant, al mateix temps, un sistema d'identi
ficació prou sólid per a contrarestar-Io.

Passaria exactament a aquelles dones que malgrat una
consciencia feminista es basessin en unes concepcions
d'igualtat entre home-dona, sense tenir en compte que les
estructures en les quals és mou no han estat creades per
elles sinó en contra d'elles. (lIegeixis: matrimoni, o cent
pretesos "matriarcats", el de la societat basca o el de Nord
America, per exemple) i que per tant, si no desarrollem al
marge les nostres propies vies cap a la nostra indepen
dencia, que ens permeti tra<;:ar una alternativa propia, ens
trobem que la possibilitat d' esser engolides es massa
considerable.

Es per aquestes raons, i ben segur, d'altres que I'opre
ssió nacional no passa de lIarg de la nostra opressió, i per
tant junt a la Iluita pel nostre alliberament, i per una
societat sense classes cal fer-hi Iloc a la Iluita per I'allibera
ment nacional.

\
Ens cal ara, analitzar, encara que sigui breument els dos

binomis que donen titol a aquesta ponencia. D'una banda
dona (sexe oprimit) i nació (i ens referim també a les
nacions oprimides dins d'un estat). Aquest dos termes
podem veure'ls en interrelació i per comparació.

1. - No cal que parlem ara de la situació d' opressió de la
dona dins la societat patriarcal, de totes prou coneguda.
Només remarcar, que si be substancialment aquesta
opressió és idéntica o molt semblant en les diferents
latituds aixo no treu que prengui formes distintes segons
els paisos i les cultures diverses. Sense anar més Iluny que
el marc de I'estat, és innegable que en molts aspectes es
diferent la situació de la dona basca, andalusa, gallega o
catalana. I que evidentment, l' aven<;: del moviment
feminista dependra en bona part de la capacitat d' arrela
ment a la realitat concreta de cada pais i que marcara els
seus pro pis costums i característiques.

Ara com ara, i segurament per molt de temps, a no ser
que postulem una alternativa tipus "Icaria" feminista, o bé
que acceptem el procés d'uniformització cultural a que ens

aboquen els diversos imperialismes (en el nostre cas
yanqui i espanyol), o be ens inserim dins les realitats
culturals diferents. Realitats que, globalment, ens cal
questionar en els seus aspectes més diversos (historia,
lIengua, literatura, art, economia ... ) i que cal que
transformem. Pero no se'ns pot negar el dret a que aquest
questionament, aquest replantejament ens el poguem fer
sense interferencies i sense imposicions externes i a
prioriques d'un marc estatal tan indisoluble com el matri
moni sensedivorci. Que no se'ns enganyi tampoc .amb
I'eterna trampa de la concessió d'una igualtat formal (p.e.
la questió del bilinguisme) quan es parteix de situacions
previes tan desiguals. (D'aixo les ~ones en sabem mes que
ningú).

2. - D' altra banda la situació d' opressió de la dona
presenta nombrosos paral.lelismes i coincidencies amb la
d'una nació oprimida. (111part de la ponencia).

3. - Feminisme i nacionalisme són els termes reivindica

tius que corresponen al binomi anterior, semblen a primera
vista termes molt clars, pero de fet com que han estat
utilitzats amb continguts diferents cal fer un esfor<;: 'de
clarificació.

En primer lIoc cal establir que de la mateixa manera que
feminisme no es un masclisme a I'inrreves, el nacionalisme
d'una nació oprimida no pot esser considerat i identificat al
mateix nivell que un nacionalisme opressiu d'estat.

Un cop establerta aquesta primera premisa, que ens
semblava necessaria, podem distingir tan en el terme
Feminisme com en el de Nacionalisme dues utilitzacions

basiques que comporten visions del món radicalment dife
rents:

1. - En primer lIoc hi hauria un "feminisme" plantejat
en termes basicament legalistes i formals, que comportaria
aconsseguir una igualtat amb I'home, en el marc d'aquesta
societat; s'extendria, potser, fins acohsseguir un seguit de
millores socials que fessin aquesta "igualtat" més real,
sense un questionament profund de les estructures que en
darrer terme sustenten I'opressió.

A aquest tipus de feminisme li correspondria en l' órbita
del nacionalisme, aquells sectors que aspiren a un poder
de decisió economica i de cert poder polític pero que no
questionen a fons la veritable transformació que implicéÚia
el nacionalisme consequent (no es el seu), des de la
concepció de I'estat, I'autoorganització de les comunitats
(descentralització autentica dins la propia nació), i malt
menys encara les relacions entre les persones. Per tant,
aquest "nacionalisme" perpetuaria en la nació els
mateixos esquemes que la nació opressora, prenent tan
sois de les' reivindicacions nacionalistes les de més evident

configuració nacional; la lIengua, la cultura tradicional, el
folklore, la cuina ... , cada un amb el seu programa polític i
social, evidentment.

2. - La segona alternativa pel que fa al feminisme es
aquella que creu que la revolució feminista somou tots els
fonaments de la societat i que cal canviar tots els aspectes,
amb una profunda transformació social, economica,
personal. .. que questioni de dalt a baix la societat masclis
ta.

A aquest feminisnie, que es el que evidentment subs
crivim, li correspon, en l' órbita nacionalista aquella visió
que enten de trencar l' estat opressor per crear uns estats
en un marc capitalista no té excessiu sentit -en el cas'que
fos viable- concep I'alliberació nacional en el mateix
procés de canvi social.
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