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osta pronunciar en públic una
frase tan contundent i real com
la que segueix: la violència és
essencialment masculina. I ai-

xò malgrat l’obvietat dels fets, les da-
des de la fiscalia, de les policies, dels
responsables de presons (tan sols cal
fixar-se en la proporció d’homes em-
presonats respecte a les dones, i els
seus motius...), de les xifres de Naci-
ons Unides i de totes les universitats
que estudien la qüestió. Costa, perquè
dir-ho així desperta una incomoditat
difosa que si fos expressada oberta-
ment vindria a dir: i ara què diu aques-
ta, si es tracta d’un fenomen general,
humà...? No hi ha dones que...? Per, se-
guidament, oferir un quants exemples
tan reals com escassos que demostren
un fet: són l’excepció que confirma la
regla. Però les xifres són tossudes i ens
parlen, no solament d’impulsos agres-
sius que tant homes com dones com-
partim malgrat els expressem de for-
ma diferent, sinó de la violència ober-
ta: la que mata, fereix, destrueix (ciu-
tats, persones, dones i nens...) en un
degoteig constant que no s’atura mal-
grat l’escàndol social que genera. I com
que costa, opto per fer-me acompa-
nyar de les gens sospitoses afirmaci-
ons d’homes que no solament protes-
ten enfront l’assassinat de dones sinó
que posen en qüestió el que normal-
ment es ven com a “virilitat”. Ho fan
els grups d’Homes Igualitaris, com

C molts d’altres a títol individual, homes
respectats, escriptors reconeguts com
Manuel Rivas, Fernando Marías, Fran-
cesc Serés... I buscant complicitats
que m’absolguin de tota sospita de fe-
minisme amargat i agressiu contra els
homes, recordo les paraules del presi-
dent del Cercle d’Economia, Anton
Costas, quan, per explicar la situació
actual de la crisi dita grega (dita, per-
què és més aviat una crisi de vincle, de
relació, de model de construcció euro-
pea...), empra un símil ben útil en
aquests moments: descriu els esforços
negociadors com una carrera on es
tracta de mostrar quin cotxe s’apropa
més a l’abisme a tota velocitat, qui pot
més en una situació de perill, i acaba
dient: és una qüestió de testosterona...

TÉ RAÓ: MASSA TESTOSTERONA ARREU.

Malgrat els canvis legislatius i els re-
cursos democràtics, el masclisme con-
tinua pervivint i manifestant-se sobre-
tot en les situacions de crisi personal o
col·lectiva. En situació de conflicte es
reactiven, s’actualitzen, dos trets es-
sencials de l’educació rebuda i del con-
taminat aire cultural que respirem: la
competició en tant que mesura exter-
na de la vàlua personal, i la possibili-
tat, inclús l’estímul, a la resposta vio-
lenta en front de conflictes que gene-
ren sentiments de manca de control,
frustració o por; sentiments humans
que cal aprendre a gestionar i a resol-
dre sense emprar eines violentes des
de ben petits. I és aquí on cal pregun-
tar-se si, en el marc d’una insuficient
coeducació, estan prou considerats i
treballats aquests dos trets –tan esti-
mulats socialment, a més– que prepa-
ren els nois a esdevenir homes prete-
sament “virils”. No és lògic el que pas-
sa: si sabem que per diverses i combi-
nades raons físiques i culturals corren
el risc de caure en conductes testoste-
ròniques, no hauríem de fer de l’apre-
nentatge a la seva gestió i encarrila-
ment un objectiu educatiu específic,
una assignatura important? Afortu-
nadament, tenim exemples constants
d’altres homes que han emprat tots els
seus recursos, les seves energies i au-
toestima en activitats creadores i hu-
manitzadores. Constructives i no des-
tructives.
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EL
DIBUIX

Fer

escriptora nord-americana Alice
McDermott diu que de la família en

pots extreure totes les històries que vul-
guis. Ella ho ha fet en moltes novel·les,
com la darrera publicada en català, Algú
(Minúscula). Algú recull la història de vida
d’una dona normal i corrent, Marie, filla
d’immigrants irlandesos a Brooklyn, als
anys vint. Les marques d’aquest entorn i
família es fan paleses en els principals mo-
ments de la seva vida. Segurament les difi-
cultats d’una dona ordinària dels anys vint
per sortir de la seva escala (Historia de
una escalera, de Buero Vallejo, em va mar-
car d’adolescent) són molt més grans que
les d’ara. No obstant això, em sembla que
ara s’articula un curiós engany: sembla
que ningú vingui de bona família, que nin-
gú hagi estudiat a les millors escoles i uni-
versitats a les quals sols estudien uns

quants; sembla que tothom tingui els ma-
teixos problemes per anar tirant i que
s’hagin socialitzat els entrebancs. S’ha
confós l’intent –només intent– de fer rut-
llar un sistema públic amb el fet que tot-
hom disposi del mateix nombre d’oportu-
nitats. I no és així. El súmmum d’aquest
decalatge en les oportunitats és el siste-
ma educatiu, una ESO que iguala per baix,
que fa que hagis d’esperar el de darrere i
tothom tingui l’oportunitat, això sí, d’aca-
bar amb les mateixes mínimes nocions
d’estar per casa. I ho diu algú que ha sortit,
amb orgull, de l’ESO.

En aquest país la diferència de cog-
noms, la distinció de procedències se-
gueix marcant una dissemblant distribu-
ció de les oportunitats. Parlem d’oportuni-
tats, no de passar comptes amb qui ve de
bona família i amb qui no, ni de voler sem-
blar més tirat del que s’és realment, ni de
socialitzar l’estètica de la precarietat. De
vegades, alguns discursos bonistes s’abo-
quen a aquesta estètica, sense més con-
tingut. Tenir xarxa o no tenir-ne, tenir les
espatlles cobertes o no tenir-les-hi segueix
marcant un abisme. Reconèixer aquests
grinyols del sistema seria un primer pas.
Però ara sembla que ningú ve de cap famí-
lia, que tot és casualitat i que tu els has
d’aguantar les lliçons socials més vàcues
com si no te n’adonessis.
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