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Les dones i la bicicleta
Aquest estiu, durant tres diumenges, mentre feia una caminada matutina de mitja hora, m'he dedicat a
observar el gènere dels ciclistes que passaven pel meu costat en qualsevol direcció i m'ha deixat sorprès
el predomini abassegador d'homes. Ja havia notat aquest predomini anteriorment, per això vaig decidir
comptar-los, però mai no m'hauria imaginat que el nombre de dones fos tan baix. Òbviament, la meva
observació no és científica, però les dades són reals i tenen un valor orientatiu que convida a la reflexió,
ja que no són fruit d'un diumenge triat a l'atzar que afavorís la casualitat, sinó de tres diumenges
seguits, i en tots tres la desproporció es manté.
El primer diumenge vaig comptar 64 ciclistes, 3 dels quals eren dones. El segon van ser 94 homes i 6 dones, i
el tercer 75, tots homes; cap dona. En total, per tant, estem parlant de 239 ciclistes, dels quals únicament 9
eren dones. Precisant una mica més, puc dir que la majoria, indistintament del gènere, duien equipament -casc,
calçat, guants, culot o mallot, motxilla...- llevat de 12 (9 homes i 3 dones), que anaven amb roba de carrer.
Davant d'això, és inevitable preguntar-se la raó d'aquesta diferència tan abismal. Hom podria pensar que,
tractant-se d'un mateix itinerari, la suma de tres dies seria irrellevant, ja que és probable que la majoria de
ciclistes fossin els mateixos. Em refereixo al fet que tant ells com jo fem cada diumenge el mateix circuit, raó
per la qual és lògic que coincidim. Però aquesta possibilitat podem excloure-la, perquè, justament per
evitar-ho, vaig fer diferents recorreguts i les cares que veia no eren pas les mateixes.
No hi ha dubte que, a partir d'aquí, tots podem fer les nostres suposicions per explicar-nos la diferència. Hom
pot dir que el ciclisme, encara que sigui urbà, de passeig, és un esport més masculí que femení, o que els
homes utilitzen la bicicleta com un complement del que després serà un esmorzar-tertúlia, o que els homes fan
en diumenge el que no poden fer en dies feiners. Però jo no estic tan segur que sigui ben bé això. Que potser
les dones no esmorzen ni tenen amigues? Que potser les dones no treballen? Que potser les dones fan ciclisme
els dies feiners i el diumenge descansen? Si fos així, les veuria. Perquè jo camino tots els dies de la setmana,
no només un. Més aviat m'inclino a pensar que els rols familiars encara estan molt delimitats i que els homes
poden escampar la boira en bicicleta gràcies al fet que les seves dones, mentrestant, tenen cura de la canalla,
fan neteja o feinegen a la cuina. Ja se sap, l'exercici obre la gana, i ells, quan tornin, en tindran molta. Potser
estic equivocat de mig a mig i l'explicació és que realment l'esport de la bicicleta no sedueix les dones.
Tanmateix, se'm fa difícil imaginar tot d'homes feinejant a casa o tenint cura dels infants els matins de
diumenge mentre les seves dones són fora fent bicicleta. Potser estic equivocat, no dic que no. Però em costa
imaginar-m'ho.
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