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Les dones

Una vegada, Jacques Lacan va 
fer una conferència a Milà i 
va divulgar la seva famosa 

tesi segons la qual “la dona no exis-
teix”: “La femme, ça n’existe pas”. 
L’endemà, els diaris italians ana-
ven plens de la notícia, a quatre co-
lumnes: “La donna non esiste!”, 
amb comentaris brutals. Mira que 
dir una cosa així a Itàlia! Però La-
can només afirmava que la dona no 
té plural, cosa que sí que té l’home. 
El psicoanalista volia dir que hi ha 
una dona, i una altra i una altra, pe-
rò que no es pot fer una teoria sobre 
“les dones”, totes barrejades. 

Malgrat tot, els homes han es-
merçat molts d’afanys a fer teori-
es sobre “la dona”. Dels segles XII 
al XIV, dels trobadors provençals 
fins a Petrarca, la dona va ser assi-
milada a la Senyora, i això volia dir 
a la Verge Maria, com a ésser feme-
ní suprem segons el cristianisme. 
Al Renaixement aquesta exagera-
ció va quedar modulada per la cre-
ença en grans figures de la mitolo-
gia clàssica; i així, per exemple, la 
Venus de Botticelli està represen-
tada com una noia virginal i alho-
ra la dea pagana de l’amor, però els 
zèfirs que li fan vent, a l’esquerra 
del quadre, porten ales, com els àn-
gels. La bella figura passa a ser mig 
Afrodita, mig Maria. 

Segles ençà, a l’episodi cultural 
anomenat fin-de-siècle, la dona va 
ser presentada com tot al contrari 
pels pintors (Gustav Klimt, Félici-
en Rops, Gustave Moreau, Edvard 
Munch i molts més), influïts en 
part per la poesia de Baudelaire: 
una vampiressa, una Eva inducto-
ra del pecat, una Judith assassina 
amb acarnissament, una Salomé 
perversa i voluptuosa. (A la Bíblia 
és una nena molt innocent; la do-
lenta és la seva mare.) És possible 
que això es degués al fet que els bur-
gesos casats amb dones decoroses i 
tímides, educades a les monges, 
van començar a freqüentar els 
prostíbuls per tal de fruir del sexe a 
pèl i a repèl. Agafaven la sífilis, ma-
leïen les prostitutes i llavors, per 
mera amplificació, consideraven 
totes les dones l’emblema de la 
maldat. Una visió tan exagerada 
com la medieval. 

Només cal llegir la Salomé, d’Os-
car Wilde, o veure l’òpera que va 
fer-ne Richard Strauss, per ado-
nar-se de la força i la virulència 
d’aquest segon mite, avui tan dis-
solt com l’altre. Per això és aconse-
llable que els homes, no les dones, 
abandonin tota teoria sobre el gè-
nere femení, perquè sempre serà 
equivocada.! 

No disparem contra 
nosaltres, sisplau

¿Segur que si ets mare i 
heterosexual ja ets 
esclava del patriarcat? 
 
Que qui em manava ficar-me en un esbar-
zer, em dic sovint. Que només en trauré 
esgarrinxades, que ningú m’ho agrairà i 
que ja tinc una vida prou complicada fins 
i tot quan només trepitjo asfalt. I, tot i ai-
xí, em conec prou per saber que tornaré 
a abocar-me damunt de noves punxes. No 
ho puc evitar. Potser ni tan sols ho vull. 

Que qui li manava a l’actriu i traduc-
tora Cristina Genebat ficar-se en un es-
barzer com aquest, vaig pensar així que 
em va caure a les mans el llibre Som 
iguals o no?, publicat per Rosa dels 
Vents. Un assaig amb voluntat concilia-
dora sobre el feminisme que es porta ara 
i que, segons l’autora, de vegades és 
massa agressiu i excloent. “Segurament, 
aquest llibre l’estic perpetrant en defen-
sa pròpia. I, per si serveix d’atenuant, 
em declaro culpable i alço les mans en-
laire –diu Genebat d’entrada–. Les de 
les metralletes, si voleu, ja podeu co-
mençar a disparar”. Aquí fa una al·lusió 
implícita al llibre Feminisme de butxa-
ca, de Bel Olid, publicat per Angle el 
2017. Olid jugava amb la metralleta com 
a “fantasia d’autodefensa” enfront del 
masclisme nostre de casa dia: “La me-
va fantasia és agradable perquè no hi ha 
voluntat de portar-la a la pràctica: puc 
viure-la dins el meu cap sense sang a les 
mans, sense vísceres a les sabates, sen-
se haver-me de plantejar si la persona 
que tinc davant mereix la meva ira acu-
mulada. No tinc metralleta ni en vull te-
nir, només vull el dret d’imaginar-la”. 

Per la seva banda, Cristina Genebat 
reclama el dret d’imaginar un “femi-

nisme optimista”. I, poca broma: un fe-
minisme... femení. L’autora, que és 
“més de roibos que de metralleta”, es 
defineix com a dona, mare, feminista, 
femenina i romàntica. “Romàntica en-
mig d’una revolució on l’amor romàn-
tic ha xocat amb un iceberg i s’enfon-
sa”. Es veu que l’agressivitat d’algunes 
formes de feminisme va fer trontollar 
el seu. Va llegir en algun lloc que si ets 
heterosexual, monògama i mare ets es-
clava del patriarcat: va constatar que 
complia els tres requisits i ai. “Jo em 
pensava que era feminista i, per un mo-
ment, vaig sentir que les feministes 
eren les altres. Les que han escrit abans 
que jo. Les que es revolten fort a les 
xarxes. Les que es queixen. Les que exi-
geixen paritat arreu. Les que inventen 
paraules noves que no surten als meus 
diccionaris. Les «empoderades». Les 
modernes”. 

És el moment de fer la 
revolució, però de fer-la 
també amb els homes 
 
Cristina Genebat està decidida a comp-
tar amb els homes: “L’heteropatriarcat 
és una bona merda, sí. Però ho és per a 
tothom. Els rols són frustrants en totes 
dues direccions”. Vol estimar-los sen-
se complexos i vol lluitar al seu costat: 
“És el moment de fer la revolució, és 
cert, però és el moment de fer-la junts”. 

No sé si hi ha part d’ingenuïtat o d’in-
consciència, en aquesta sortida de l’ar-
mari de Genebat. Sé que jo no hauria go-
sat fer-ho, perquè el seu discurs m’in-
terpel·la però alhora entenc i compar-
teixo les raons del feminisme més 
combatiu. Ara: benvingut sigui un llibre 
valent com aquest. Crec, vull creure, que 
el diàleg és bo sempre. “Hi ha un sector 
intransigent del feminisme que afirma 
sense cap vergonya que qualsevol qües-
tionament de les maneres de la causa fe-
minista va en contra del feminisme en si 
–observa–. Són les que no estan dispo-
sades a escoltar cap crítica. Les que no 
dialoguen. Les fanàtiques. Les que 
adopten, sense saber-ho, les pitjors ma-
neres del patriarcat que tant critiquen”. 

Potser l’encerta l’actriu quan aventu-
ra que el nou feminisme reacciona a una 
involució. Jo també juraria que en algun 
moment pretèrit vam anar enrere: l’he-
teropatriarcat va recuperar un terreny 
que tot just havia començat a perdre. 
D’aquí ve que algunes dones occidentals 
hagin optat per treure una metralleta 
simbòlica contra el masclisme impe-
rant. Només confio que els trets no ens 
els disparem entre nosaltres. Prou feina 
tenim a continuar avançant.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

L’actriu i traductora Cristina Genebat 
reivindica un feminisme que sumi i que no 
caigui en els pitjors vicis del masclisme

JanáPek i la redempció 

Tot el que va fer Leó! Janáwek (tor-
nem al protagonista de la setmana 
anterior, encara que dir-li prota-

gonista a algú suposa una formidable 
manca de respecte quasi tan greu com 
dir-li personatge a una personalitat i fins 
i tot a una persona), Janáwek, dèiem, ho 
va fer tot ja passats els 50 anys. Això vol 
dir ser ell mateix, escriure música com 
en el fons creia que calia. Potser cal pres-
sentir que s’esgota el temps per creure 
de veritat. O potser és que no hem vingut 
a creure, o tot al contrari. En fi, jo què 
sé... Això explica Milan Kundera al lli-
bret que hi ha dins el CD de Leó! Janá-
wek, Piano works, interpretat per Alain 
Planès i editat per Harmonia Mundi. 

La relació de Kundera amb aquest 
compositor no és tan sols cultural o de 
criteri musical (també és una falta d’es-

guard dir-ne gust, del criteri), ja que per 
a l’escriptor es tracta d’una qüestió so-
bretot biogràfica perquè el seu pare era 
un pianista de Brno (la ciutat txeca 
de Janáwek), encara que amb una 
repercussió artística més mo-
desta que el reconegut compo-
sitor. A les classes de piano, al 
seu pare li agradava ensenyar 
amb partitures de Janáwek. 
Imagineu-vos l’amor que des-
til·lem i ens consumeix quan sa-
bem que estem tan a prop de qui ha fet 
el més gran amb el que més estimem. Era 
la música de Janáwek la que Kundera 
sentia cada dia a casa dels pares quan era 
una criatura, i li agradava molt. I, així, a 
través d’aquesta música li agradava en-
cara més el seu pare, i evidentment el 
comprenia més, i llavors identificar-se 

amb Janáwek era identificar-se amb el 
pare assegut davant el piano. Tant va ser 
d’aquesta manera que quan el seu pare 

va morir, Kundera va prohibir qual-
sevol parlament al funeral i els va 

reemplaçar per un quartet de 
corda que interpretava peces 
de Janáwek. Però tot això Kun-
dera no ho explica al CD, sinó 
al seu llibre Una trobada. 

Amb la tardana conversió de 
Leó! Janáwek a les pròpies creen-

ces assolim la certesa, o potser l’espe-
rança (que no és cosa de riure), que hi ha 
redempció, que aquesta a la fi arriba si 
de veritat se la crida. I aquesta redemp-
ció d’un sol pels altres és la que alimen-
ta tantes ànimes que toquen el piano (o 
que fan el que fan) per salvar-se encara 
que en el fons no s’ho creguin.!
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