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Un altre món és possible si el fer de les dones hi és visible

El dia de les dones treballadores aquest any es celebra enmig d’una conjuntura 
desastrosa. I dic desastrosa perquè estem vivint uns desastres que es sumen i a 
vegades multipliquen els conflictes existents. Em refereixo al desastre del Prestige 
amb les seves terribles conseqüències sobre les persones i el medi ambient. En 
refereixo també al desastre incommensurable que s’acosta si no aconseguim aturar la 
guerra de Bush.

El chapapote que ha cobert les costes gallegues i s’ha estès pel Cantàbric fins a 
l’Atlàntic, ha posat sobre la taula un problema antic però invisible fins ara, el 
problema del model energètic basat en el petroli que va desencadenar la segona 
revolució industrial i ha permès un creixement de l’economia que sembla no tenir 
aturador. La marea del Prestige ha fet emergir els costos d’aquest model energètic i 
energívor. Ens hem assabentat que les rutes del petroli travessant els mars deixen 
darrera seu tones de cru només netejant els tancs dels vaixells que els transporten. Ens 
hem assabentat també que existeixen refineries volants instal.lades en vaixells 
transoceànics que vessen al mar els residus, estalviant-se d’aquesta manera els costos 
de tractament que tenen les refineries terrestres sotmeses a les lleis. Ens hem 
assabentat que els accidents dels vaixells de transport de cru són freqüents, però no 
són notícia perquè no arriben a l’embergadura de l’Erika, el Mar Egeo,  l’Urquiola o 
el Casón. També ens han explicat els mitjans de comunicació que les plataformes 
petroleres que extreuen el cru en aigües internacionals actuen sense cap mena de 
control, tant pel que fa als residus derivats del tractament del cru, com a les mateixes 
plataformes que son enfonsades quan esdevenen obsoletes. Així és com un mantell 
negre va cobrint els fons marins, les profunditats abisals, les costes –mai us heu 
embrutat els peus de chapapote en una platja mediterrània?-. I ens hem assabentat que 
la flora i la fauna marines es contaminen d’aquests residus i els posen en circulació 
per la cadena tròfica fins que arriben als nostres estómacs i s’encasten a les nostres 
cèl.lules. D’aquesta manera ens és tornat el mal que li fem a la natura.

Voldria aturar-me un moment aquí per recordar la Rachel Carson, biòloga i pionera 
del moviment ecologista a EEUU, que va investigar, explicar i denunciar de quina 
manera la contaminació afecta la cadena trofica. Estudiant les conseqüències de l’ús 
del DDT en les plantes, animals i humans va demostrar que en la natura tot està lligat, 
que tot el mal que fem a la terra que ens dóna vida, ens retorna ineluctablement. Va 
aconseguir la prohibició del DDT als anys 60, a EEUU i a Europa. El seu llibre La 
primavera silenciosa va obrir els ulls a moltes persones que dormien en la ignorància. 
Dissortadament, la saviesa de la Rachel Carson ha quedat enterrada sota tones d’altres 
llibres que ens parlen de grans tecnologies i de creixement econòmic il.limitat... 
Només el moviment ecologista es fa ressó d’aquests coneixements. El fet és que el 
DDT avui encara s’utilitza per a fumigar els camps a molts països del Sud, amb greus 
conseqüències per a la vida dels i les camperoles, però també per a nosaltres, 
occidentals, que importem la seva producció agrària.

No voldria entrar ara en les vinculacions del petroli amb la guerra anunciada de Bush, 
perquè la meva companya ja s’hi ha referit, i perquè totes sabem que el control de les 



reserves petroleres d’Orient Mitjà ha provocat les últimes guerres, i que les 
multinacionals del petroli estan destruint l’Amazonia i desestabilitzant governs com 
el de Venezuela.

Ara doncs, que tenim més informació sobre els costos del model energètic basat en el 
petroli, estem en condicions de valorar si ens interessa mantenir aquest model tan 
costós per a la vida en general i la vida humana en particular. De fet, si el model 
energètic ha de servir per a satisfer necessitats humanes (transport, calefacció, 
productes manufacturats...) no pot ser que el preu d’aquesta satisfacció atempti contra 
la mateixa vida. Per què volem anar tan lluny i tan de pressa, per què volem tenir 
tantes comoditats si estem emmalaltint una mica cada dia? Els partidaris del 
creixement econòmic il.limitat diran que això és alarmisme i que les coses no són tan 
greus com es pinten, que en darrera instància la tecnologia trobarà solucions per a 
descontaminar, i que la medecina del futur ens modificarà els gens per tal que 
poguem assimilar aquest verí. La segona pregunta, relacionada amb la primera és, si 
renunciem a l’actual model energètic, com satisfarem les necessitats en una societat 
tan complexa com la nostra? Els partidaris del creixement econòmic il.limitat diran 
que no hi ha més alternativa que tornar a l’època de les cavernes (us sóna aquest 
argument?).

Aquestes preguntes les hauríem de respondre cadascuna de nosaltres, i quan més aviat 
millor. Em sembla que si féssim una enquesta aquí mateix totes convindríeu amb mi 
que no ens interessa un model energètic que posa en perill la vida de molta gent i 
emmalalteix el planeta Terra. En canvi, respondre la segona pregunta ja és més difícil 
si no disposem de la informació suficient. I aquesta informació no es troba a l’abast 
de la ciutadania. Tot i que existeix, els mitjans de comunicació no l’han divulgada 
perquè no es considera rellevant. Cal fer una recerca decidida per a trobar-la, ja que 
roman en els calaixos dels centres d’investigació, esperant veure la llum, o, això sí, en 
els arxius dels grups ecologistes que han dedicat ingents esforços per a desenvolupar 
la investigació al marge dels canals oficials. També la trobareu a mans de científics i 
científiques independents que han estat pioneres i lluitadores en aquest terreny.  

Però existeixen alternatives, hi ha d’altres models energètics que poden resoldre les 
nostres necessitats de forma raonable i sense els costos del model petrolífer. Els 
models alternatius tenen en compte tan l’oferta com la demanda. En el camp de 
l’oferta existeixen combustibles molt menys contaminants: l’hidrògen, el biodiesel, el 
metà, l’aire comprimit..., i les energies renovables (solar, eòlica, hidràulica...). El gas 
natural que no és renovable però és poc contaminant podria jugar un paper important 
durant la transició cap a un model sostenible. En el camp de la demanda hi ha dos 
camins fonamentals. El primer és l’estalvi energètic –els anomenats negawats- que 
permeten obtenir el mateix servei amb menys consum. El segon va encara més enllà i 
planteja nous hàbits de consum basats en la responsabilitat de les persones a partir 
d’una consciència d’equitat planetària en relació a les generacions presents i futures. 
Els models alternatius tenen en comú la descentralització i la diversificació de fonts i 
exigeixen la democratització del control sobre els recursos energètics.

Arribades a aquest punt,  algunes de vosaltres objectareu que l’acte d’avui més que al 
model energètic l’hauríem de dedicar a les dones, que per això és el 8 de març. 
Encara que ho sembli, no ho he pas oblidat, al contrari. Això és el que us vull dir: el 
problema ecològic és tan greu que no podem seguir deixant en mans dels homes 
la seva solució.



Els problemes ecològics que afecten la humanitat i el planeta són conseqüència del 
sistema patriarcal que es manifesta en forma de capitalisme neoliberal. És un sistema 
que s’ha construït negant la dependència humana de la Terra i la materialitat del cos 
humà. Hannah Arendt diu que la Terra és la quintaessència de la condició humana i 
que rebel.lar-se contra aquest fet és voler substituir el do de la vida tal com se’ns ha 
donat per un succedani fabricat per l’home. I això és el que ha passat: s’ha substitutït 
el do de la vida per un succedani fabricat pels homes. Començant pels clàssics, el 
pensament s’ha rebel.lat contra la condició humana i ha construït una altra identitat 
externa a la naturalesa.

La negació –contra tota lògica- de la realitat corporal de la humanitat i la construcció 
d’un ordre simbòlic i un sistema patriarcal sobre aquesta base falsa exigia una 
condició previa: esborrar les proves. La dependència humana de la terra s’evidenciava 
a través del  naixement i del cos amb les seves necessitats que el fan depenent. El 
naixement era un fet social, innegable, que conferia poder a les dones. Per negar el 
naixement calia, abans, apropiar-se del poder femení de donar la vida. La Victòria 
Sau ha explicat molt bé aquest procés d’apropiació de la maternitat per part dels 
homes. Així, el domini patriarcal sobre les dones va fer possible, a la vegada, 
deshumanitzar les capacitats femenines i el cos humà, relegant-los a l’àmbit de 
l’animalitat. El patriarcat es va anar consolidant a mida que  aconseguia desvaloritzar 
i animalitzar la capacitat femenina de donar i tenir cura de la vida, funcions 
imprescindibles per al manteniment de l’espècie. En aquest procés d’apropiació, el 
sistema ha hagut d’encarar la resistència femenina que s’ha manifestat en formes 
diverses al llarg de la història, fins arribar al punt de poder parlar –com fan les Dones 
de la Llibreria de Milà-  de la fi del patriarcat.

Paral.lelament, el cos humà que evidenciava la pertinença al món natural, va ser 
convertit en una carcassa amb la funció de contenir l’ésser humà abstracte. D’aquesta 
manera es va construir la dualitat cos/ment, carn/ànima... on el cos fou considerat una 
rèmora i esdevinguè susceptible de ser demonitzat.

En tot aquest procès, la naturalesa deixa de ser considerada mare nutrícia per 
convertir-se en un magatzem de recursos disponible per a l’espècie humana. Al segle 
XVII, Bacon explicava molt bé aquest nou concepte de naturalesa quan deia que 
havia de ser dominada i torturada fins que donés a conèixer els secrets amagats, com 
una mala mare que negava el necessari als seus fills.

Les connexions entre la dominació de les dones i de la naturalesa son estudiades per 
les pensadores ecofeministes com Vandana Shiva, Maria Mies, Carolyn Merchant, 
Ynestra King entre d’altres. D’entre elles voldria citat Ynestra King quan diu que les 
dones haurien estat dipositàries d’un escabròs secret: que la humanitat emergeix de la 
naturalesa no humana. Un secret que les dones no han pogut divulgar perquè no 
tenien veu. Ara, amb la paraula recuperada, estem en condicions de trencar el secret i 
fer visible l’existència d’un pont entre la naturalesa i la cultura, un pont de doble 
direcció pel qual les dones hem transitat durant segles. Ara, estem en condicions de 
fer visibles les proves que el patriarcat va amagar.

Els nostres coneixements i experiència de la vida ens situen en òptimes condicions 
per a replantejar, sense pors ni complexes la nostra relació amb la naturalesa, per tal 



de redefinir i posar en pràctica unes noves relacions de la humanitat amb el medi 
natural.

Podem aportar la nostra experiència donant  i tenint cura de la vida. Les dones tenim 
la capacitat d’experimentar en el nostre cos el miracle de la vida, i amb això ens 
podem identificar fàcilment amb els processos de les altres espècies vives. Les dones 
estem més properes a la naturalesa perquè, encara que vulguem, no podem negar el 
nostre cos. Un cos indispensable, ple de significats del que parla Milagros Rivera. 
Però també perquè les circumstàncies socials ens obliguen constantment a enfrontar-
nos –en paraules d’Hannah Arendt- a la inacabable lluita conta els processos de 
creixement i decadència mitjantçant els quals, la naturalesa envaeix l’artifici humà. 
Netejar, proveïr, cuinar, endreçar, són tasques que quan s’acaben tornen a començar, 
dia darrera dia. Sabem quant costa aconseguir que les criatures esdevinguin adultes, 
quant costa donar-los el suport material i psicològic que necessiten. Sabem quant 
costa atendre les persones malaltes o ancianes, i com són d’exigents les necessitats 
humanes que no tenen horaris i estan sotmeses als cicles naturals. D’aquesta tasca 
ingent que fa possible la vida, les pensadores de la diferència en diuen tasca 
civilitzatòria. Aquesta tasca inclou també crear relacions afectives i socials que 
possibiliten construir comunitat i protegir les persones.  

També podem aportar, doncs, una escala de valors diferent on la vida humana, amb 
les seves necessitats corporals, materials, psicològiques, afectives... és en el centre de 
tot. La vida humana és el màxim valor. El reconeixement de les necessitats humanes, 
de la seva realitat natural, de la seva pertinença a la natura, permet redefinir la vida 
humana en tota la seva amplitud i complexitat, superant l’escisió entre cos i ment, 
entre cultura i naturalesa. Partint d’aquest concepte de humanitat, ja no seria possible 
continuar destruint el planeta. Ja no hi hauria cap valor abstracte que fos superior a la 
conservació de la vida a la Terra. 

Podem aportar també aquesta capacitat de pensar des de nosaltres mateixes tots els 
problemes de la humanitat . Es tracta d’un procès d’empoderament en el qual ens 
podem sostreure al pensament patriarcal que ha marcat amb ferro roent la nostra 
capacitat de pensar. Això vol dir revisar un a un tots els conceptes que hem après, 
passar-los pel nostre estòmac, el nostre cor i el nostre cap. Seleccionar aquells que ens
serveixen d’alguna manera i rebutjar sense complexes aquells que no estan fets a la 
nostra mida. Aquest es el sentit de les paraules de Virginia Wolf, tal com diu Elena 
Grau referint-se a Tres guineas, on l’autora respon a un home que li demana 
col.laboració per evitar la guerra: “La millor manera d’ajudar-lo a evitar la guerra no 
consisteix en repetir les seves paraules i en seguir els seus mètodes, sino en trobar 
noves paraules i nous mètodes”. La mateixa resposta de Virgínia Wolf hem de donar 
les dones d’avui davant els problemes ecològics: trobar noves paraules i nous 
mètodes.

I podem aportar, a més a més, la nostra capacitat de gestionar la vida quotidiana, 
sense deixar res fora. Les dones, com bé expliquen Cristina Carrasco i Cristina 
Borderías, som expertes en complexitat, heterogenitat, i simultaneitat. Sabem adaptar-
nos a les exigències cícliques dels processos naturals i, més difícil encara, ho sabem 
fer sense deslligar-nos d’unes dinàmiques socials que són contradictòries amb aquests 
cicles. Som expertes en establir ponts entre contraris, en conciliar elements excloents. 
Tot això, és clar, amb alts costos per a nosaltres. Però ho sabem fer i socialitzar 
aquesta experiència pot servir a la humanitat.



.
I això, em direu, és molt bonic, però, com es concreta en la pràctica? No tinc 
solucions màgiques, ni respostes programàtiques. Les solucions no són fàcils perquè 
es tracta, ni més ni menys, de canviar de socarrel la societat humana. Caldrà seguir-hi 
pensant, desenvolupant la imaginació i la recerca, i augmentant els nostres 
coneixements per tal de buscar-les.  Pensar des de la nostra experiència a tots els 
àmbits de la vida, especialment allà on el cos és innegable. Donar valor a les propies 
opinions. Compartir i discutir aquestes nostres idees amb altres dones, i també amb 
els homes, sense pors ni complexes. Fer sentir la nostra veu d’estranyes sense deixar-
nos menystenir pels qui tenen por d’escoltar-nos. I, sobretot, seguir fent cada dia la 
nostra tasca civilitzatòria que fa possible la vida i la societat humanes.

Tal com diu el lema de la jornada d’avui, sense nosaltres, un altre mon no és possible.

Anna Bosch Pareras


