
AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA

Desigualtat en ple segle XXI

C  ada any, pels voltants del 8 de 
març, amb motiu del Dia In-
ternacional de la Dona Tre-

balladora, sembla que sigui d’obli-
gat compliment recordar els drets 
que corresponen a les persones, pe-
rò hem de tenir molt clar que aques-
ta lluita ha de ser cada dia, cada mi-
nut i cada segon dels 365 dies de 
l’any. Això no obstant, benvingut si-
gui el Dia Internacional de la Dona 
Treballadora si ha de servir per po-
sar el focus mediàtic als problemes i 
les desigualtats que la resta de l’any 
passen més desapercebudes.

Parlant de drets... Val la pena fer 
memòria i adonar-se que no fa gai-
res anys, en aquest país avui inun-
dat de noves tecnologies i molta 
modernitat, la dona no podia ni vo-
tar en unes eleccions. Van haver de 
ser unes dones amb molta valen-
tia, liderades per Clara Campoamor, 
les que es van enfrontar a un siste-
ma masculinitzat i es van veure obli-
gades a debatre arguments tan evi-
dents com la intel·ligència del se-
xe femení! 

Això va ser l’any 1931, quan s’apro-
vava a l’Estat espanyol el dret a vot 
de les dones, que es va fer efectiu 
en els comicis de 1933. Per tant, a 
començaments del segle passat... ni 
a l’edat de pedra ni a l’edat de bron-
ze, al segle passat.

Així doncs, és important fer me-
mòria i adonar-nos que allò que avui 
sembla el més normal i indiscutible 
del món —que les dones votin— 
no sempre ha estat així. S’han asso-
lit moltes fites en qüestió de drets, 
però queda molt camí per recór-
rer. Malauradament, els temps actu-
als sembla que van contra aquest ti-
pus d’avenços, i les lleis que s’estan 
impulsant en aquests primers me-
sos d’any són més una involució a 
temps passats que no una aproxi-
mació a les polítiques més socials i 
justes. Per exemple, em refereixo a 
la reforma laboral imposada pel go-
vern de l’Estat, que inclou uns punts 
que van contra la conciliació i més 
aviat provoquen que la dona es tor-
ni a posar el davantal que no pas 
que pugui progressar i accedir amb 
garanties al món laboral.

La lluita de dones com Clara 
Campoamor i moltes altres ens ha 
ajudat a aconseguir que avui la do-
na pugui liderar projectes i respon-
sabilitats que en anys passats hau-
rien estat inimaginables. Malgrat 
l’avenç que hem fet, he de dir que a 
Catalunya sols un 6,5% de les dones 
tenen càrrecs de decisió en l’àmbit 
laboral. Però cal recordar que sen-
se el talent de les dones les empre-
ses no arribarien mai al 100% del 
seu rendiment potencial. Com deia 
abans, aquests dies són propicis per 
denunciar i fer paleses les desigual-
tats de sexe avui presents, tot i que 
caldria denunciar-les cada mes per 
intentar eradicar-les. Per exemple, 
la desigualtat salarial de la dona res-

pecte a l’home a Catalunya continua 
essent d’un 22%, segons l’Enquesta 
anual d’estructura salarial. Perquè el 
salari mitjà d’una dona a Europa si-
gui igual al que un home rep durant 
un any, hauria de treballar 418 dies. 
Per tant, una dona hauria de treba-
llar fins al 22 de febrer de l’any se-
güent per obtenir la mateixa remu-
neració que un home. I som al segle 
XXI, l’època dels avenços astronò-
mics en camps com el tecnològic...

Si voleu, però, deixem de ban-
da les xifres i els percentatges i par-
lem d’actituds i comportaments. En 
aquest sentit, cal reclamar una in-
corporació massiva dels homes en 
les tasques no remunerades, com 
l’atenció de la llar o de les perso-
nes dependents, perquè hi hagi una 
igualtat real.

Els homes i les dones som dife-
rents, però precisament això fa que 
siguem complementaris en molts as-

pectes de la vida: tots tenim ambi-
ció, tenim intel·ligència i tenim sen-
sibilitat. Però les dones tenim enca-
ra massa complexos dels quals ens 
hem de desprendre... Allò que diran 
pesa encara en els nostres dies com 
una llosa, i si aconseguim arribar a 
alguns càrrecs de direcció, se’ns col-
loca sovint la lupa per observar el 
més mínim pas en fals. A les do-
nes se les pot titllar d’ambicioses o 
d’acaparadores i no sé quantes co-
ses més si el que volen és promoci-
onar-se i arribar ben lluny, cosa molt 
diferent si es tracta de persones del 
sexe masculí, no ens enganyem.

Vull fer una crida a totes les do-
nes que tenen aquests sentiments i 
inquietuds de lluita per aconseguir 
el que senten, el que estimen i allò 
per al que estan preparades, que no 
s’aturin davant dels obstacles per-
què, de la gent covarda, mai no se 
n’ha escrit històries; i aquesta his-
tòria del segle XXI l’hem d’escriu-
re nosaltres.

El proper dimarts, dia 6 de març, 
a les 16.30 hores, la UGT de Lleida 
fem un homenatge a les dones tre-
balladores en un acte a l’Auditori 
Enric Granados en el qual dos do-
nes de la vàlua de Pepa Fernández, 
periodista i guanyadora de dos pre-
mis Ondas; i Susana Monje, la pri-
mera directiva tresorera del Futbol 
Club Barcelona, ens parlaran de la 
Dona al Segle XXI. També farem un 
reconeixement a una dona treballa-
dora de Lleida, Elisa Rodríguez, fun-
dadora de la ferreteria Fermiñán de 
Lleida. Us hi esperem.

Rosa Palau
Secretària general de la 
UGT-Terres de Lleida

Demà, dimarts, homenatge de la 
UGT a les dones treballadores en un 
acte a l’Auditori Enric Granados
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E  l darrer 18 de gener, l’endemà 
de ser elegit president de l’Eu-
rocambra, el socialdemòcrata 

alemany Martin Schultz va enviar un 
missatge a Catalunya, en manifes-
tar públicament que no veu cap me-
na d’impediment per poder intro-
duir un nou idioma a Brussel·les, i 
mostrar-se partidari de que els 5 eu-
rodiputats catalans puguin adreçar-
se en català als 788 eurodiputats del 
Parlament Europeu i s’escolti el cata-
là als plenaris.

I ens preguntem, com és que un 
polític europeu de pes, quan s’adre-
ça al nostre país no ho fa amb ad-
monicions severes pel deute de la 
Generalitat o pel seu dèficit? Qui-
nes influències pancatalanistes abo-
quen  a aquest socialista alemany a 
plantejar a la mesa de l’Eurocambra  
la normalització de l’ús del català? 
Aquest és un aspecte gens banal si 
pensem que l’ús del català al Con-

grés dels Diputats és il·legítim.
Si tibem del fil, esbrinem que el 

president Schultz, de 56 anys d’edat, 
és un home culte, un lector empe-
dreït, que descobrí la literatura cata-
lana i la singularitat del nostre país 
tot llegint Les veus del Pamano, de 
l’admirat Jaume Cabré, i que a ho-
res d’ara la seva “lectura de tauleta 
de nit” és la novel·la Jo confesso, del 
mateix autor.

Per descomptat, a ningú se li es-
capa que el Jaume Cabré de qui el 
Sr. Schultz es considera entusiasta va 
situar el Pallars Sobirà i la Vall d’Às-
sua en el moll de l’os de la novel·la 
del Pamano, i que la sèrie de TV3 
basada en aquesta obra immortalit-
za llocs i paisatges pallaresos, com 
els estudis d’Enviny, el cementiri de 
Tírvia, les Bordes de Virós, la pla-
ça d’Alòs d’Isil, les ziga-zagues de la 
carretera de Caregue, les vistes de 
Tornafort...

Parafrasejant una lletania que els 
economistes repeteixen darrera-
ment com un mantra, tota esperan-
ça de creixement de la nostra eco-
nomia haurà de venir del turisme i 
de les exportacions, de la interna-

cionalització de 
la nostra pro-
ducció. És poc 
previsible que 
l’economia del 
Pallars i la d’al-
tres territoris del 
Pirineu remunti 
l’actual situació 
de crisi gene-
ralitzada gràci-
es a l’exportació 
de productes pi-
r inencs, però 
hem d’admetre 
que si milers de 
lectors europeus 
poden fer cente-
nars de kilòme-
tres per veure i 
viure els esce-
naris pallaresos 
creats per un 
novel·lista cata-
là, capaç d’ena-
morar un ale-
many president 
de l’Eurocam-
bra ÉS interna-
cionalitzar el 

nostre turisme. 
Encarrilar el turisme literari inter-

nacional cap al monestir benedic-
tí de Sant Pere del Burgal, d’on surt 
la fusta per elaborar el violí Stori-
oni, del personatge Adrià Ardèvol, 
que lliga el fil argumental melòdic 
de Jo confesso, és internacionalit-
zar el Pallars.

Ras i curt, unes esplèndides obres 
literàries que han estat traduïdes a 
desenes de llengües han actuat amb 
molta eficàcia com a motors d’un tu-
risme, el cultural, que cada cop pren 
més protagonisme en una oferta ca-
da cop més diversificada, i han por-
tat a Llessui, a Altron, a Sant Pere del 
Burgal o a la Vallferrera milers de vi-
sitants abans inabastables per a les 
nostres capacitats.

En el temps que som, hem de sa-
ber explorar i aprofitar qualsevol ins-
trument que ajudi al creixement eco-
nòmic i a la sortida del túnel. Si, de 
retruc, els escenaris pallaresos esde-
venen una raó més per alimentar la 
sensibilitat de polítics que tenen po-
der de decisió i fan decantar la ba-
lança europea cap a Catalunya... als 
pallaresos ens farà molt de goig!

LA INFLUÈNCIA DE LA LITERATURA CATALANA

Schultz, el Pallars i el català a l’Eurocambra
Agustí Lopez i Pla
Diputat pirinenc al Parlament 
de Catalunya (CiU)

‘Unes esplèndides obres literàries 
traduïdes a desenes de llengües 
han actuat com a motors del 
turisme cultural al Pallars’
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