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PRÒLEG (A DUES VEUS)*

Per un “territori” de tots i totes

Des de l’inici dels temps res, absolutament res, es va fer sense que les dones 
hi estiguessin presents, sense la seva participació. I no obstant això hem estat his-
tòricament invisibilitzades. Fins i tot, després d’irrompre valerosament en l’esfera 
“pública” amb un moviment propi, el feminista, prenyat de raons, reivindicacions 
i esperances; denunciant les desigualtats de gènere i apostant enèrgicament per la 
consecució de l’objectiu polític de l’equitat. 

Perseguir l’equitat entre homes i dones mai no ha estat un camí fàcil. Els impres-
cindibles processos d’empoderament de les dones han transitat sempre “per camins 
de roses”… però amb les seves corresponents espines (pèrdues, renúncies, incom-
prensions…). Malgrat això, a Catalunya, la generació de dones que durant la tran-
sició reprenguérem el “testimoni” de la lluita feminista, vam aconseguir fites que, 
en part, van compensar els esforços, van augmentar la nostra autoestima i ens van 
permetre assaborir quelcom semblant a una victòria. Perquè el moviment feminista 
va assolir avenços cabdals per a les dones. Lleis com la del divorci o la legalització 
de les mesures anticonceptives —inclosa la llei de l’avortament— van suposar un 
salt qualitatiu en la projecció i gestió de les relacions afectives i en el control sobre 

* Per prologar aquest llibre, hem buscat la visió de dues dones, de generacions diferents, que han participat 
activament en diversos moviments socials. La Joana García s’ha implicat activament en moviments socials, 
especialment en el moviment per l’okupació i en l’antirrepressiu. La Gabriela Serra al llarg dels anys ha partici-
pat en el moviment per l’ensenyament, el moviment veïnal, l’anti-OTAN, l’antiglobalització i el de solidaritat, 
entre altres.
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Pròleg

la capacitat  reproductiva i sexualitat femenina. En un altre nivell, l’accés més gene-
ralitzat al treball assalariat, malgrat les discriminacions existents, va ajudar a mitigar 
dependències. Després, vindrien les consecucions sobre drets, socialment més con-
trovertits, com ara la llibertat d’opció sexual (avantsala de l’actual legalització de les 
parelles homosexuals). 

Les dones aconseguirem “assaltar” el sempitern espai públic masculí, que va anar 
assolint gradualment la implantació de la “quota femenina” en les estructures i ac-
tivitats de les forces polítiques d’esquerra. Temps en què la discussió i assumpció 
d’allò “feminista” constituïa una opció diferenciadora, de “pedigrí” progressista, i 
consegüentment d’obligat compliment per als col·lectius polítics que afirmaven de-
fensar opcions transformadores. Per això, les crítiques i denúncies de les conductes 
resultants de la concepció patriarcal s’imposaven en el quefer quotidià, i les militàn-
cies masculines —tan partidistes com movimentistes— tenien cura d’incórrer, públi-
cament, en actituds, comentaris, fins i tot “acudits” masclistes. Vam viure una mena 
d’efervescència feminista… certament en espais i nuclis reduïts. Potser per això, van 
caldre unes quantes dècades “democràtiques” perquè la majoria dels partits polítics 
—ja no només els revolucionaris d’esquerra— s’avinguessin a considerar la “discri-
minació positiva”, arribessin a valorar-la políticament necessària i la convertissin en 
reclam electoral i, fins i tot, ja més recentment, apliquessin un gest de “paritat” en 
llistes electorals i composició de governs. Certament s’ha assolit un significatiu crei-
xement de la presència de les dones en l’escenari de la política formal, 

No obstant això cal reconèixer que —després d’aquests i altres indiscutibles èxits 
i generalitzada certa impostació “feminista” en el quefer polític i social—, el debat i 
la lluita per l’equitat de gènere ha anat perdent “atenció”, alhora que s’han reduït 
les positives i necessàries “tensions” per a l’aplicació de la seva coherència en totes les 
facetes de la vida quotidiana —transversalitat—, fins i tot, en el quefer dels nous 
moviments socials. El veritable debat per l’equitat, el canvi radical en les relacions, la 
perspectiva i l’enfocament de gènere està perdent profunditat, perquè ha perdut vitali-
tat. El discurs de la lluita per la igualtat de “drets i oportunitats” que també s’insereix 
en l’ideari (“políticament correcte”) dels moviments socials alternatius, no deixa de 
patir certs graus d’acomodació, com si assumir el discurs i la reivindicació feminista 
per si sols creés consciència i modifiqués les concepcions patriarcals i les pràctiques 
i esquemes masclistes. 

D’això ens en parla el treball que tenim entre mans. Veus de dones profundament 
implicades en un dels moviments actuals que ha aconseguit ser “el” referent cabdal 
de lluita en defensa del territori: el moviment d’oposició al Pla hidrològic nacional. 
Persones —dones— que des de la seva feminitat reflexionen sobre els èxits aconse-
guits i les limitacions arrossegades; les transformacions pendents; els esforços desi-
guals; els espais no compartits…, dones que tot hi saber-se massa “invisibilitzades” 
i sentir-se prou discriminades continuen en la lluita pel territori. Un “territori” que el 
volen per a tots i totes, de totes i tots. 

Gabriela Serra 
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Pròleg

“Són les gotes d’aigua les que mouen el riu”

És tot un plaer tenir a les mans aquesta anàlisi d’un moviment social important i 
transformador com és la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE). Primerament, per 
sentir un capítol tan recent de la història catalana i de l’Estat mitjançant les veus de 
les dones que n’han estat protagonistes directes. Han calgut dècades de silenci per 
començar a saber de les anarquistes, comunistes i independentistes que van lluitar per 
la república i la revolució; a la resistència antifeixista, partisana i jueva durant la Se-
gona Guerra Mundial; al maquis, en les lluites antifranquistes… i comprendre la seva 
enorme contribució a la lluita i les implicacions que tenien les desigualtats de gènere 
en la conjuntura global i en el si de les organitzacions revolucionàries. A banda del 
mateix moviment feminista, en els moviments socials la poca informació sobre la 
situació de les dones i la incidència de les dinàmiques de gènere en les seves lluites 
ha vingut de la mà d’elles mateixes. 

Les autores fan una aposta valenta per entendre els processos socials amb profun-
ditat i demostren que la perspectiva de gènere transcendeix la visió, els problemes 
o les reivindicacions exclusives de les dones perquè analitza les relacions de poder 
entre els uns i les altres. El gènere no és femení, ens toca a tots i totes perquè vivim en 
un món patriarcal, dividit entre un espai públic i un de privat concebuts com separats 
però complementaris (per a ells, el mercat i la política, i per a elles la llar, la cura i els 
afectes) i la desigualtat entre homes i dones travessa societats, ètnies, classes socials 
i esferes de vida: treball remunerat i domèstic, relacions familiars, sexualitat, afectes, 
actituds, identitats i espais d’intervenció pública i política.

Les veus de les dones de l’Ebre expliquen la trajectòria de la PDE des dels inicis 
copsant els matisos amb tota la passió que es transmet quan es parla de llocs, persones 
i històries que ens han canviat la vida mentre canviàvem l’entorn. Com de costum, 
transmeten la memòria històrica, la lletra petita que no surt als llibres però dóna la 
clau per entendre els esdeveniments. Escoltar-les és reconèixer en elles totes les dones 
que es multipliquen i divideixen per arribar a tot arreu, compaginant treball productiu 
amb tasques domèstiques que afronten gairebé soles, fent-se càrrec de pares, marits 
i fills i encara tenen energia per sumar-se a lluites col·lectives. És constatar que això 
ha limitat la seva participació i que les que s’han implicat més a fons, han hagut de 
fer-ho sense abandonar aquesta càrrega que semblen portar sota la màniga en néixer, 
mentre el gruix de companys de vida i de lluita no assumien aquests malabarismes. 
Mentrestant, les dones fem les dues terceres parts del treball mundial i sostenim un 
mercat laboral remunerat que ens exclou, discrimina i assetja.

I és també en compartir moltes vivències i inquietuds com a participant en movi-
ments socials que, malgrat existir més consciència i treball antipatriarcal, també es 
dóna la divisió sexual del treball pel que fa a les tasques centrals, els espais de poder 
tradicionalment masculins (assemblees, confrontació, interlocució exterior, comis-
sions tècniques, espais decisoris) i perifèriques (treball de difusió i sensibilització 
de base, comissions econòmiques, relacions, actes lúdics); més especialització de 
tasques entre els homes i rotació de tasques en les dones; diferent assignació de cre-
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dibilitat segons el gènere; rivalitat, competitivitat, valoració de les tasques segons 
criteris patriarcals; resistències al fet que les dones assolim visibilitat i autoritat en 
positiu; dificultats per ser mares i continuar participant en rutines regides per les 
regles de l’espai públic, etcètera. És afrontar l’amenaça de la doble i triple presència 
que regeix la vida de tantes i preguntar-se si nosaltres, com a dones joves, haurem de 
multiplicar-nos encara més i reproduir la història interminable de mestresses impa-
gades, o si podrem capgirar la truita entre totes i tots. Aquest llibre és una bona guia 
d’autoanàlisi i posada a punt per a tota persona —i moviment— que vulgui transfor-
mar tot transformant-se.

I és comprovar de nou que, com diuen elles, darrere titulars i primeres fileres, 
“són les gotes d’aigua les que fan un riu”, anant a contracorrent sense prepotències 
ni protagonismes. Un riu que va més enllà de l’Ebre i que s’estén a tot arreu on les 
dones “s’arromanguen” contra l’explotació de les persones i de la natura: a Palestina, 
lluitant per sobreviure i recuperar els recursos, entre aquests el vuitanta per cent dels 
aqüífers, controlats pels ocupants; a l’Argentina, fent front a l’espoli imperialista; a 
l’Índia, aturant la destrucció de l’ecosistema amb transgènics; per posar només al-
guns exemples. Dones de totes les edats, races i països que, com les de l’Ebre, saben 
que guanyar una batalla no és guanyar la guerra global permanent que ens ha tocat 
viure. Calen moltes gotes d’aigua per aixecar una onada que s’endugui el patriarcat, 
el capitalisme, les guerres, però la seva veu, la seva experiència i la seva mirada és 
l’esperança que puguem parir un altre sistema en el qual dones i homes siguem iguals 
i lliures de debò.

Joana García Grenzner
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INTRODUCCIÓ: PER QUÈ PARLEM DE GÈNERE 
I MOVIMENTS SOCIALS?

Las mujeres en la historia son como una especie de muro de arena: entran y salen del 
espacio público sin dejar rastro, borradas las huellas. […] Borramos y nos borran 
las huellas, las huellas de las huellas… volvemos al reducto de lo privado, y luego, 
claro está, ¿qué protagonismo histórico vamos a tener si la historia es precisamente 
la del espacio público, de lo que se ve, de aquello que ha podido verse, y por lo tanto 
registrarse, grabarse, dejar una memoria y narrarse? De este modo, reconstruir la 
historia de la mujer […] es hacer la historia de un muro de arena.

Celia Amorós, 1994

Tothom que ha participat en un moviment social sap que, independentment del 
major o menor èxit en els seus objectius i reivindicacions, la mateixa existència de 
la mobilització ja és un èxit. El fet d’estar junts, de discutir conjuntament qüestions 
que afecten tota la societat, de connectar els malestars personals amb les seves causes 
estructurals tot alliberant la creativitat col·lectiva en la cerca de solucions, ja és un 
guany, especialment en un món que individualitza i aïlla cada cop més. La mobilitza-
ció és una gran oportunitat de canvi i enriquiment en l’àmbit personal, social i polític. 
Passi el que passi, mai no és en va: sempre sorgeixen noves relacions i amistats, co-
neixements, teixit social, projectes de futur… És un moment en què la gent pren un 
cert poder a les seves mans, reflexiona sobre el seu entorn i actua. 

Aquest llibre parteix de la incomoditat, fruit de la nostra experiència militant i 
de la discussió acadèmica, de percebre la persistència de les desigualtats de gènere, 
fins i tot, en àmbits —com el dels moviments socials— en què es dóna un fort com-
promís amb la transformació social. Amb freqüència no es presta suficient atenció 
als obstacles amb què es troben les dones i a les formes de fer excloents que sovint 
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hi ha en determinats moments: s’avança força en l’àmbit del discurs però després 
costa molt traslladar-ho a unes pràctiques que siguin coherents amb unes idees tan 
brillants. Al mateix temps, el ritme accelerat amb què els moviments funcionen deixa 
poc temps per a la reflexió i l’autocrítica. Sovint els moviments se centren a fer feina 
que es vegi, “productiva”, i no es veu la necessitat d’obrir espais de reflexió. Quan 
finalment s’obren, solen ser més aviat al voltant dels temes “importants”, és a dir, 
d’anàlisi de la situació política, de les alternatives d’acció, la valoració de les accions 
i les estratègies, etcètera. El que acostuma a quedar fora del debat són els sentiments 
dels seus participants, les incomoditats que es creen i els conflictes que apareixen, 
que s’acaben afrontant com es pot en les converses informals, privades, i resten fora 
de la politització que a parer nostre seria necessària per a una transformació real de 
les dinàmiques que generen aquests problemes.

En aquest llibre volem exemplificar i explicar el nostre punt de vista sobre com 
afecten les dinàmiques de gènere al funcionament dels moviments socials, tant en 
 positiu com en negatiu: visualitzarem tant els elements de desigualtat existents com 
les diferències en les formes de veure i viure la política. Intentarem, per tant, do-
nar eines per a la reflexió i el diagnòstic de les relacions de gènere a l’interior dels 
moviments, prenent com a exemple la Plataforma en Defensa de l’Ebre (d’ara en 
endavant, PDE). Alhora, i en un àmbit més global, pretenem desenvolupar i aplicar 
eines teòriques i metodològiques que ens permetin integrar la perspectiva de gènere 
en l’anàlisi dels moviments socials, per tal de contribuir així a la reconstrucció del 
coneixement sobre l’acció col·lectiva des d’una mirada no androcèntrica sinó situada 
en l’expe riència i les interpretacions de les dones que hi participen. 

El moviment d’oposició al Pla hidrològic nacional (d’ara en endavant, PHN) i, 
particularment, al transvasament de l’Ebre és i serà un referent a Catalunya en termes 
de defensa del territori. És un moviment especialment rellevant per la seva amplís-
sima capacitat de mobilització, la continuïtat al llarg de cinc anys i les implicacions 
emocionals i identitàries que hi ha al darrere, en una zona, les Terres de l’Ebre, que 
tradicionalment ha tingut un baix nivell de mobilització social. Les reivindicacions 
principals de la PDE han estat l’exigència de qualitat de vida i la demanda que les 
Terres de l’Ebre esdevinguin un lloc on poder viure mantenint la identitat i les ar-
rels.

La PDE s’ha caracteritzat per una forta implicació d’homes i dones de totes les 
edats i condicions socials en el nucli activista organitzador del moviment. Específica-
ment, ens ha cridat l’atenció la gran participació de dones de diferents edats i nivells 
de formació, moltes de les quals no havien participat mai en política i, sovint, ni tan 
sols consideren que la seva participació en la PDE sigui “fer política”. 

Aquest llibre, inicialment, parteix d’aquestes preguntes: per què es dóna aquesta 
situació? Quines implicacions té tant per al moviment com per a les dones que hi 
participen? Aquesta presència tan significativa de dones té alguna relació amb l’èxit 
social de la mobilització? 
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Dones en moviment

Les dones, la política i els moviments socials

La diferència sexual biològica —el fet de néixer dona o home—, per si sola, no 
determina els comportaments o les identitats. Tanmateix, al voltant d’aquesta carac-
terística parcial i aleatòria s’ha construït històricament tot un sistema d’organització 
social i d’assignació de rols i posicions socials. 

Per gènere entenem, per tant, “un sistema de relaciones sociales, simbólicas y psí-
quicas en el que los hombres y las mujeres son situados de manera diferente”, “una 
formación «imaginaria» de las que producen realidad, incluyendo los cuerpos, que 
son percibidos como anteriores a toda construcción” (Haraway, 1995: 241 i 233). 
Aquest sistema de relacions ens indica el que significa ser home o dona, la relació 
entre aquests dos significats i les diferents pautes de poder i subordinació amb les 
quals aquests vincles es presenten. Això s’ha concretat històricament en una relació 
desigual de poder entre homes i dones, que té a veure amb la desigual distribució dels 
drets, els coneixements, les propietats, els ingressos i les responsabilitats; i amb una 
sèrie de pressupòsits al voltant de què vol dir ser un home i ser una dona i de com uns 
i altres s’han de comportar, pensar, sentir, actuar, estimar i relacionar-se.

La desigualtat per raó de gènere és, doncs, un dels elements estructuradors de la 
nostra organització social. Travessa tota la societat i tots els àmbits, incloent-hi el dels 
moviments socials; s’interrelaciona i es combina amb els altres eixos de desigualtat 
social —la classe social, l’edat, l’ètnia, etcètera— i crea múltiples posicions socials 
i identitats. 

A les societats occidentals, les desigualtats de gènere s’han articulat a través de la 
dicotomia públic/privat, que té l’origen en els inicis de la modernitat occidental, en 
un procés pel qual el capitalisme i el patriarcat es van reforçar mútuament. Aquesta 
dicotomia és la infraestructura material i simbòlica sobre la qual s’han construït his-
tòricament els sistemes econòmic, polític i sociocultural. 

El contingut de les activitats associades a l’espai privat i a l’espai públic ha variat 
en funció dels llocs i els moments històrics, però en general es pot considerar que les 
que constitueixen l’espai públic són les activitats més valorades i són, a més, les que 
acostumen a desenvolupar els homes. L’espai públic és l’àmbit del reconeixement, 
d’allò que està exposat a la mirada pública. En general, s’associa al treball que gene-
ra ingressos, a la racionalitat tecnocientífica, a l’acció col·lectiva i al poder. L’espai 
privat, en canvi, és menys valorat i queda emmarcat en la llar i les relacions familiars, 
en el treball no remunerat ni reconegut com a tal de cura i reproducció de la vida, 
en els afectes i la quotidianitat; i històricament s’ha identificat amb les dones. En la 
primera categoria s’ha posat sempre el que és valorat socialment, i en l’altra, el que 
no es valora o es valora menys (Amorós, 1994). De fet, és remarcable que quan una 
tasca tendeix a fer-se valorar es fa pública, es fa reconèixer i tendeix a masculinitzar-
se —com ha succeït, per exemple, amb oficis tradicionalment femenins com són la 
cuina i la costura. Els àmbits privat i públic, però, a la nostra societat no es poden 
concebre de forma separada ni complementària: la producció i reproducció de la vida 
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humana —i les persones que se n’ocupen— està subordinada a la producció i admi-
nistració de la riquesa. 

Aquesta separació entre l’esfera pública i l’esfera privada es va introduir amb la 
revolució industrial i els inicis de les democràcies modernes, i va tenir com a con-
seqüència la reclusió de les dones en l’àmbit privat (de les dones burgeses, és clar, 
ja que les dones proletàries es van incorporar massivament al treball industrial com 
a mà d’obra barata) i la identificació de l’àmbit polític amb el públic. Tot plegat va 
implicar l’exclusió de les dones de la ciutadania i del poder polític. Una exclusió que 
cal recordar que va implicar un retrocés en la situació de les dones, en tant que, com a 
col·lectiu, varen perdre espais de poder i d’actuació que anteriorment posseïen.

El contracte social que estableix la ciutadania, la base de la ideologia i la teoria 
política democràtica moderna, es constitueix explícitament des dels seus inicis com 
un pacte entre homes (i a més, inicialment tan sols entre alguns homes: els que són 
adults i propietaris). En paraules de Celia Amorós (1994): “Se produce el espacio 
público como espacio de los iguales o pares —que no quiere decir lo mismo que es-
pacio igualitario. Es el espacio de los que se autoinstituyen como sujetos del contrato 
social, donde no todos tienen el poder, pero al menos pueden tenerlo, son percibidos 
como posibles candidatos o sujetos de poder.” En definitiva, dels qui són concebuts 
com a ciutadans. Cal recordar que, ja als mateixos documents fundacionals de les 
democràcies modernes (les diferents declaracions de drets de les revolucions demo-
cràtiques francesa i nord-americana), es va excloure explícitament les dones (i els 
proletaris) de la capacitat de ser individu i de formar part del contracte social. Encara 
que a la pràctica la participació de les dones en els àmbits substantius de poder i de 
presa de decisions continua sent mínima, aquesta exclusió formal sí que ha estat pro-
gressivament reparada.

Per mantenir l’exclusió de les dones de les posicions dominants en aquells mo-
ments va ser necessari desenvolupar una estratègia ideològica que presentés la seva 
situació subordinada com a complementària i funcional, i alhora com a no històrica. 
És en aquest sentit que s’insistia a presentar la subordinació femenina com a con-
seqüència de l’especifi citat biològica d’aquest col·lectiu, que li impedia fer ús de 
la raó i, al mateix temps, s’articulava un discurs profundament misogin emfatitzant 
la naturalesa dòcil i pacífi ca de les dones per tal d’emmascarar la seva situació de 
dominació.

Tot això s’esdevenia en un context en què, malgrat tot, hi havia dones participant 
molt activament en els processos revolucionaris. Els nombrosos clubs i  organitzacions 
de dones que van proliferar durant la Revolució Francesa, per exemple, lluitaven 
des de la defensa del projecte il·lustrat per radicalitzar-lo i portar-lo fi ns a les últimes 
conseqüències. Amb la seva acció volien mostrar la contradicció d’una ideologia 
basada en la idea de la igualtat natural entre els homes —necessària per desmuntar 
l’anterior apel·lació a la legitimació divina— que respecte a les dones es quedava a 
mig camí. Com a exemple, podríem esmentar Olympe de Gourges, autora d’Els drets 
de la dona i de la ciutadana, publicats el 1791, que va desenvolupar una activa mi-
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litància per defensar-los i que va acabar sent guillotinada després del triomf de la 
revolució per la qual ella mateixa tant havia lluitat. La Revolució Francesa i la resta 
de revolucions democràtiques burgeses van significar, doncs, una dura i inesperada 
derrota per a les dones, ja que finalment van suposar una limitació major dels seus 
drets respecte a la situació en l’Antic Règim.1 

Aquesta és una derrota que s’ha anat repetint al llarg de la història de la relació en-
tre les dones i els moviments socials: històricament els interessos patriarcals han ten-
dit a prevaldre sobre els de classe (Amorós, 1994; Juliano, 1992). L’anomenat salari 
familiar, pactat entre els homes empresaris i els homes sobrers per augmentar els seus 
sous en detriment d’una remuneració igualitària, seria un dels múltiples exemples de 
pactes patriarcals interclassistes, que impliquen l’acceptació de la subordinació de 
l’àmbit domesticofamiliar respecte al productiu i la consolidació de la posició del cap 
de família com a patriarca, fins i tot en les llars obreres.

Podríem dir, doncs, que la relació entre l’activisme de les dones i els moviments 
socials moderns ha estat conflictiva ja des dels seus inicis. Els moviments socials (o 
almenys els seus nuclis dirigents), tot i ser espais no institucionals i bàsicament con-
frontatius, en molts casos van assumir gairebé íntegrament les posicions burgeses de 
segregació de les dones dels àmbits del poder (Juliano, 1992: 161). 

Tanmateix, la participació de les dones en els grans moviments emancipadors del 
segle xix va ser molt important, tant en la seva vessant sufragista com en la lluita de 
moltes dones per introduir les reivindicacions feministes en altres moviments com el 
socialista (Flora Tristán, per exemple), el comunista (com Clara Zetkin o Alexandra 
Kollontai, ministra durant sis mesos del primer govern de Lenin) i l’anarquista (com 
Federica Montseny o les Mujeres Libres a l’Estat espanyol). Aquestes demandes, 
però, sempre van constituir un element no prioritari per a les cúpules dels moviments, 
quelcom que quedava en un segon pla: per després de superar la lluita de classes, per 
després d’acabar amb l’Estat, i així successivament. En general, eren qüestions que es 
consideraven com un element incòmode que podia afeblir la solidaritat de classe i que 
es resoldria automàticament tan bon punt s’aconseguissin els objectius del moviment. 
Òbviament, i precisament perquè no es plantejava com a prioritat la transformació de 
les relacions de gènere, això no es va donar (com demostren, entre altres, les experièn-
cies soviètica i cubana), encara que això no treu que no s’aconseguissin millores molt 
notables. 

1 En la societat medieval, en general, el criteri determinant era el de l’estatus: les dones podien ser subjectes 
de dret, posseir i heretar propietats, així com participar en l’àmbit polític. L’exercici d’aquests drets per part de 
les dones era una pràctica general a Europa fins al segle xvii, moment que en el millor dels casos es van veure 
limitats a les legislacions regionals (com el dret català o els furs d’Euskadi) i en el pitjor dels casos es van per-
dre, a partir de la Revolució Francesa, la imposició dels codis civils napoleònics i la modernització dels estats 
(Juliano, 1992: 11). A partir de llavors i fins no fa pas gaires anys, a l’Estat espanyol les dones no eren subjectes 
de dret sinó que depenien de la mediació del pare, el marit o el germà. 
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En realitat, les reivindicacions feministes només s’han considerat prioritàries en 
els mateixos moviments de dones. La primera onada de lluites feministes, durant el 
segle xix i la primera part del xx, es va centrar a reconquerir els àmbits en què les 
dones tradicionalment havien tingut presència i que la “vida moderna” els havia pres 
(o negat): l’accés formal a l’espai polític (la ciutadania formal, el dret a elegir els 
representants i a ser elegides) i l’accés a l’esfera pública mitjançant l’educació i el 
treball assalariat qualificat.

La segona onada de mobilització feminista durant les dècades de 1960 i 1970 va 
centrar l’atenció en el fet que, dues o tres generacions després de l’obtenció del dret a 
vot, ser ciutadana continuava sense ser equivalent a ser ciutadà, en la mesura que no 
donava accés als àmbits de poder en igualtat de condicions. En una època d’igualtat 
formal, doncs, l’esforç teòric i pràctic dels moviments de dones es va orientar a donar 
nom i a crear esquemes de comprensió de les formes de dominació que pateixen les 
dones. A través de l’elaboració i la difusió de conceptes com el de patriarcat, gènere 
o contracte sexual es van identificar com a centres de dominació les esferes de la vida 
que fins aleshores es consideraven privades. Així, per exemple, es varen multiplicar 
les reivindicacions i les lluites a l’entorn de la violència de gènere, el dret a decidir 
sobre el propi cos, etcètera. En definitiva, la lluita es va centrar a qüestionar i modi-
ficar la frontera entre el que és públic i el que és privat, com resumeix el famós lema 
“el que és personal és polític”, i a potenciar altres formes de veure i viure el món que 
s’escapessin de la ideologia patriarcal. 

Actualment es dóna una doble tendència en què s’insereix el moviment que ana-
litzarem: per una banda la consolidació i acceptació en l’àmbit polític del discurs 
feminista, vinculat amb la institucionalització de part del moviment feminista, i per 
l’altra, el manteniment de les desigualtats de gènere a tots els àmbits. Alhora, en 
l’àmbit social, a poc a poc ha anat calant un discurs força reactiu basat en el fet que la 
igualtat entre homes i dones és una problemàtica, en bona part, ja resolta. 

 
La perspectiva de gènere i l’estudi dels moviments socials

Com en totes les societats estratificades, el sector dominant —els homes, ja que 
estem abordant el gènere, però també podríem parlar d’altres col·lectius (la classe do-
minant, la població autòctona, els i les heterosexuals, etc.)— s’atribueix a si mateix la 
representació dels interessos generals i relega els sectors subordinats —les dones, en 
aquest cas— a l’àmbit del que és particular o específic. Així, s’acostuma a presentar 
les dones com persones en molt bona part determinades per les seves funcions biolò-
giques, mentre que els homes representen conceptualment tota la humanitat. 

De la mateixa manera, el que socialment es considera important no té tant a veure 
amb el que és necessari per a la reproducció i el manteniment de la col·lectivitat sinó 
amb quins són els elements socialment valorats i reconeguts, i quins són, per tant, 
els valors dominants. En les nostres societats d’ideologia patriarcal i capitalista, tot 
el que és significatiu està relacionat, per definició, amb el món masculí i, per tant, es 
tendeix a veure les aportacions femenines només quan aquestes tenen lloc en algun 
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dels camps considerats com a més valuosos. Però com que la importància d’aquests 
camps està en relació directa amb el prestigi i el poder social dels actors que hi par-
ticipen, no és, doncs, que les dones no facin coses importants sinó que en termes 
generals la nostra societat tendeix a considerar com a no important tot el que facin 
les dones. 

Com molt bé explica Dolores Juliano (1992: 158), en general, les aportacions de 
les dones es dilueixen i no són fàcils de veure o d’anomenar: 

Sus aportes forman la argamasa que mantiene unido el edifi cio social, pero en ese edifi cio los 
estudios contabilizan sólo las piedras. Así, intentar recuperar su historia y su presente, no implica 
sólo acercar la lupa de la investigación a un punto antes descuidado, sino revertir la estructura 
misma de la investigación, cambiando la relación fi gura-fondo. Existe un viejo juego de ilusión 
óptica en el que se debe tratar de descubrir fi guras ocultas. Éstas lo son por un proceso gestáltico 
que privilegia un diseño como forma y le reconoce signifi cado, mientras que omite el otro y, al 
considerarlo fondo, le niega estructura y sentido. Nada hay en los diseños mismos que obliguen 
a uno u otro a cumplir el papel de fi gura o el de fondo, pero mientras consideremos a uno forma, 
el otro se hará invisible y sólo podremos verlo invirtiendo nuestro sistema interpretativo. Pasando 
de este ejemplo óptico a los estudios sociales, podemos ver que éstos parten de una escala de 
valores, dentro de la cual todo lo signifi cativo está relacionado con el mundo masculino y por 
consiguiente no ve —más que como un fondo borroso e informe— la actividad, el esfuerzo o el 
aporte femenino, salvo que ése se realice en campos considerados importantes.

Com a conseqüència, la forma de mirar i d’analitzar la realitat social, tant en les 
ciències socials com en la vida quotidiana, està tenyida d’aquest androcentrisme: la 
presència de les dones en la història es veu com a escassa o marginal, i en el cas que 
ens ocupa, això s’expressa en el fet que sembla que la seva participació en els movi-
ments polítics també sembla que sigui marginal. 

Independentment de si parlem de moviments feministes o no, cal ressaltar que les 
dones —per pròpia iniciativa o donant suport als seus homes— han participat des de 
sempre en moviments socials, en guerres i guerrilles i en els conflictes polítics més 
diversos, i en molts casos a més a més els han liderat. Però la funció de la dona com a 
promotora de canvis estructurals ha merescut, globalment, poca atenció. En general, 
s’ha donat per bona la visió de les dones com a políticament passives i submises. 
Aquest fet, però, respon més al discurs hegemònic que es fa sobre elles (i al qual 
s’espera que elles s’ajustin) que a la realitat. 

En l’anàlisi que es fa en general dels moviments socials2 sovint s’oblida no només 
que els moviments actuen en l’àmbit polític, un espai que s’ha format excloent les do-
nes i en el qual la seva participació és més difícil; sinó que en general la mateixa anà-
lisi també està travessada per un biaix de gènere en tant que ni tan sols té en compte 
aquest element, la qual cosa automàticament invisibilitza les aportacions femenines. 

2 Excepte potser quan es parteix d’una perspectiva feminista o se centren en moviments explícitament 
feministes. 

1.Dones en moviment.indd   21 20/10/05   13:23:37



22

E. Alfama; N. Miró; L. Giménez; R. González; M. Martí; A. Obradors

Pel que fa a les escasses investigacions i reflexions existents sobre el gènere i els 
moviments socials, a parer nostre parteixen d’una forta limitació de base. En gene-
ral, només centren l’anàlisi o bé en els moviments de dones o bé en els moviments 
orientats a temes explícitament relacionats amb el gènere, ja sigui per contestar o 
per reforçar els estereotips i rols tradicionals, com serien, per exemple, el moviment 
feminista, el gai-lèsbic o el pro/contraavortista. És a dir, normalment només es pren 
en consideració el gènere quan algun aspecte relacionat amb les dones i la feminitat 
apareix clarament i és determinant. 

Quan es parla de gènere, doncs, en realitat s’està parlant de gènere femení, que 
constitueix l’únic gènere visible i marcat, la desviació i la diferència; mentre el mas-
culí, en tant que és l’hegemònic, es confon amb el que és universal i, per tant, s’in-
visibilitza, i tendeix a no ser analitzat en aquests termes. Es podria dir que fins fa 
ben poc temps les teories sobre l’acció col·lectiva a penes havien treballat d’una 
forma sistemàtica la influència del gènere en l’emergència i el desenvolupament de 
tota mobilització social, independentment de si la temàtica hi està o no relacionada 
explícitament. 

Algunes autores (Einwohner et al., 2000; Taylor, 1999) han mostrat que el gènere 
i les seves interseccions amb la classe, la sexualitat i l’ètnia són un principi organit-
zador de les jerarquies, pràctiques i identitats col·lectives de les organitzacions dels 
moviments socials. Fins i tot en moviments que pretenen ser transformadors i disrup-
tius, els patrons de lideratge, les estratègies, les ideologies i, fins i tot, els impactes o 
resultats de la mobilització estan travessats implícitament o explícitament pel conjunt 
de relacions i significats culturals associats al gènere. I no pot ser d’una altra manera, 
ja que les persones no s’insereixen a l’activisme polític des del buit, sinó que s’hi 
impliquen des de les seves característiques concretes: des d’un sexe, una edat, una 
classe, una ètnia o una sexualitat determinada; i a la vegada interactuen amb un en-
torn conformat per aquests eixos de desigualtat. 

A tall d’exemple, mencionarem que freqüentment els moviments socials aborden 
temes que són més rellevants per a un dels dos sexes. El moviment obrer històrica-
ment ha tractat temes que concernien especialment als homes adults, mentre que el 
moviment veïnal, en la seva demanda de serveis públics, s’associava fonamentalment 
a les responsabilitats quotidianes de les dones: salut, cura dels nens, serveis de pro-
ximitat, transports, etcètera. Aquest fet ha tendit a influir en el tipus de participants 
en tenen aquests i, en conseqüència, també en les seves pràctiques, discursos, for-
mes d’organització i identitats col·lectives (Einwohner et al., 2000; Rocheleau et al., 
2000). 

De la mateixa manera, i en tant que les xarxes socials on operen els moviments 
estan també en bona part estructurades al voltant del gènere, prendre aquest element 
en compte ajuda molt a entendre com funcionen en la vida quotidiana els processos 
de mobilització, de difusió d’informació alternativa i de creació d’identitats i de pro-
postes antagonistes. 
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Això no significa que el gènere operi per igual en tots els moviments i en totes les 
situacions, sinó que cal desentranyar, en cada cas, com aquest ha afectat el desenvolu-
pament de la mobilització social. En altres paraules, cal introduir sistemàticament la 
perspectiva de gènere en la nostra mirada, tenir sempre present que tant els subjectes 
com els processos socials mai no són neutres: sempre són sexuats i encarnats en una 
localització social concreta. 

D’aquesta forma, amb l’elaboració d’aquest llibre hem pretès construir coneixe-
ment partint de l’experiència i de les interpretacions de les dones militants en la PDE. 
Volem que això ens ajudi a entendre millor aquest moviment social i, paral·lelament, 
contribueixi a escriure una història que —com assenyala la filòsofa Celia Amorós a la 
citació que encapçala aquest text— tendeix a no ser escrita: la història de les aporta-
cions que fan les dones a la lluita per a la transformació social, de les problemàtiques 
específiques amb què es troben i dels canvis que la participació política els genera 
en la seva vida i en la seva forma d’estar al món. Aquest és un relat que considerem 
imprescindible, tant per consolidar una memòria no esbiaixada de la nostra història 
com per pensar què és el que volem continuar construint i com volem fer-ho.

Al llarg del llibre intentarem respondre la pregunta de com afecta el gènere al mo-
viment social de la PDE, que es caracteritza per un fort protagonisme femení. En pri-
mer lloc, revisarem quins són els elements que possibiliten o dificulten la participació 
de les dones, posant especial atenció en la conciliació de la vida familiar i laboral amb 
l’activista. Posteriorment, descriurem la seva inserció a l’estructura organitzativa 
del moviment i, després, mostrarem com es dóna la desigualtat de gènere a l’interior del 
moviment, determinant els diferents mecanismes d’exclusió i repartiment de tasques 
mitjançant l’anàlisi de la divisió sexual del treball. Ens hem fixat en els espais de po-
der més visibles, formals i usualment masculins (les assembles, la presa de deci sions, 
les comissions de treball, les accions…) i també en els espais d’activitat política, 
de difusió i de relació informals i/o festius, que són majoritàriament femenins i que 
són els àmbits privilegiats on es teixeixen els vincles de confiança, la solidaritat, la 
identitat i la comunicació interpersonal, sense els quals la PDE no hauria aconseguit 
l’extensió i força que la caracteritza. També intentarem explicar com els rols i identi-
tats de gènere influeixen en les pràctiques polítiques de les activistes. 

La nostra intenció, doncs, no ha estat magnificar les tasques i funcions del col·lec-
tiu de dones de la PDE, sinó preguntar-nos sobre les relacions entre gènere, territori i 
acció col·lectiva en aquest cas concret. Volem mostrar com la presència activa d’una 
quantitat significativa de dones aporta especificitats al moviment i alhora contribueix 
a incrementar-ne la capacitat d’impacte en el camp de la política. A més, en la relació 
inversa, també hem buscat constatar com l’activitat d’aquestes dones en el moviment 
acaba per transformar-les a elles mateixes, si més no en l’àmbit de la seva participació 
política. 

Per realitzar aquesta anàlisi hem revisat la bibligrafia existent i els documents 
generats per la mateixa PDE i la resta del moviment antitransvasista. També hem 
 desenvolupat un intens treball d’observació participant (encara que potser, de fet, 
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s’aproparia més a la realitat dir-ne activisme amb els ulls oberts, ja que la participa-
ció en la PDE va ser una qüestió de convicció, mentre que l’observació en va ser un 
efecte col·lateral) que s’ha complementat amb entrevistes en profunditat amb vint-i-
cinc dones i tres homes que participen activament en la PDE, a més de contrastar la 
informació mitjançant nombrosos contactes informals. Hem intentat que les persones 
entrevistades realitzessin diferents tasques al moviment, des de diferents poblacions 
i amb graus diversos de dedicació, procurant també recollir la màxima diversitat pel 
que fa a l’edat, els nivells de formació, l’ocupació, les trajectòries participatives prè-
vies, etc.; ja que precisament la PDE es caracteritza per l’heterogeneïtat dels seus 
membres. 

En aquest sentit, un aspecte a remarcar pel que fa a la redacció d’aquest llibre és 
que hem volgut reflectir les característiques específiques de la parla dels informants. 
Per això, hem intentat reproduir la parla oral tortosina en les transcripcions dels co-
mentaris d’aquestes persones —que apareixen amb lletra cursiva.

El procés de redacció d’aquest llibre es va tancar el juny de 2004, poc després de 
la retirada del PHN per part del Govern de Rodríguez Zapatero. En conseqüència, tot 
i que hem actualitzat tot el que ens ha estat possible, probablement continuen man-
cant-hi alguns esdeveniments rellevants d’aquest període que hagués estat interessant 
introduir. Allò essencial del text, però, pensem que continua sent perfectament esca-
ient.

Des d’aleshores ençà, la mobilització de la PDE s’ha relaxat —ben merescuda-
ment, per altra banda—, s’ha disminuït força el nombre d’activitats i aquestes tenen 
un caràcter més de celebració i debat sobre el futur que reivindicatiu. S’ha tancat una 
etapa, i es pot afirmar tranquil·lament que el moviment antitransvasista ha guanyat 
aquesta batalla. El futur dirà si també s’ha guanyat la guerra. Atesa la llarga història 
d’explotació del riu Ebre i de concentració a les Terres de l’Ebre de bona part de les 
infraestructures i els residus més perillosos, contaminants o indesitjats (només cal re-
cordar l’enorme quantitat de residus altament contaminants que es van “descobrir” al 
pantà de Flix a mitjans de 2004, el confús accident de Vandellòs II del maig de 2005 
o la polèmica sobre els parcs eòlics), molts dels participants de la PDE no les tenen 
totes i opten per celebrar la victòria però sense abaixar del tot la guàrdia. El que és se-
gur és que la lluita contra el PHN del Partit Popular ha deixat empremta en la política 
ambiental estatal, i ha marcat un abans i un després a les Terres de l’Ebre.
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