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Sant Jordi, una rosa i un llibre feminista
Com cada any arriba el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi i del llibre, els carrers s'engalanen de roses, del
seu perfum i de tauletes plenes de cultura que preparen les llibreries. Després del Sant Jordi de l'any
passat, en mig del confinament, temin ganes de gaudir d'aquesta celebració, de poder passejar i fullejar
tots els llibres amb una certa normalitat.
És una celebració especial, un dia de cultura i d'amor, esperem il·lusionats que la persona estimada ja sigui la
parella, familiars o amics, ens regali aquella novel·la que tenim moltes ganes de llegir o la il·lusió d'aquelles
abraçades quan regalem roses i llibres, amb el missatge tàcit del "m'importes". I no em vull oblidar de l'auto
regal, una activitat del tot recomanable que sempre és un encert.
Doncs bé, tant si regalem, ens regalen o fem l'auto regal, per què no un llibre feminista? Vull recomanar dos
llibres feministes de la Gemma Lienas, 'La rebel.lió de les noies' (Estrella Polar) i 'Drets fràgils' (Edicions 62).
La Gemma Lienas és Llicenciada en Filosofia i Lletres, escriptora i una dona feminista, si voleu conèixer les
seves publicacions podeu consultar a www.gemmalienas.com. Té publicacions com 'El fil invisible' i
'Atrapada en el mirall'; llibres de no ficció com 'Rebels, ni putes ni submises'; i també literatura per a joves
com el 'Diari lila de la Carlota'. Ha estat i és diputada al Parlament de Catalunya, garant del feminisme que
treballa pels drets de les dones.
En el confinament vaig assistir a diferents xerrades Webinar's on era convidada la Gemma Lienas, i a la
presentació del seu llibre 'Drets fràgils' organitzat per Feministes de Catalunya. A més, vaig tenir la sort de
poder saludarla a l'acte socialista pel dia de la dona, que presentava llibre la Mabel Lozano, 'PornoXplotación'.
'La rebel.lió de les noies' (Estrella Polar). Per què és important aquesta lectura? Per a mi, està claríssim,
necessitem posar-nos les ulleres violeta. Cito a Celia Amorós i Ana de Miguel en la 'Teoría feminista, de la
ilustración a la globalización', quan afirmen que "La teoría feminista en cuánto a teoría, se relaciona con el
sentido originario del vocablo: hacer ver", és a dir, que mitjançant i gràcies a la teoria feminista podem
reescriure la realitat, donar llum i sortir de la caverna. Les nenes i nens que gaudeixin de la lectura es posaran
les ulleres violeta i crec que és imprescindibl la lectura per a les mares i els pares. Què és el gènere? Què són
els rols de gènere i els estereotips sexistes?, la protagonista s'adona a l'escola de les injustícies i les situacions
masclistes que pateixen les nenes pel simple fet de ser nenes. La importància de tenir dones valentes, fortes i la
importància del feminisme per a una societat igualitària.
'Drets fràgils' autobiografia d'una generació de dones (Edicions 62) Per què és important aquesta lectura?
Primer de tot, per no oblidar. Després de la Guerra civil, la dictadura de Franco va suposar la pèrdua dels drets
i de les llibertats de les dones aconseguits a la 2a República. És una mirada personal dividida en tres períodes
de la vida d'una dona: la nena de la cinta als cabells, la dona de cabells canviants i la dona de cabells curts.
L'autobiografia d'una generació de dones que van viure la dictadura, la transició, fins arribar a l'actualitat.
L'autora mira al futur, a tot el que encara s'ha de fer per a la igualtat real i efectiva, ens alerta dels instruments
del patriarcat com el terror sexual, els feminicidis, els moviments antifeministes, moderats i agressius, dels
partits polítics conservadors que són contraris a la igualtat de dones i homes.
Són fràgils els drets de les dones? Jo crec que sí, per això no hem d'oblidar d'on venim i fer una anàlisi de tots
els successos del panorama nacional i internacional. Fa uns dies el president Erdogan (recordem que Turquia
ja no és signatari del Conveni d'Istanbul) i Charles Michel no van deixar seure a les cadires centrals a l'Ursula
von der Leyer . Va ser un gest de descortesia? Potser sí, però a mi em va venir a la memòria el passatge de la
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novel·la 'El conte de la serventa' de Margaret Atwood, que també fa referència els Drets fràgils, quan les dones
perden els seus drets sense assabentar-se'n, o la frase de Simone de Beauvoir "No oblidem que només cal una
crisi política, econòmica o religiosa perquè es qüestionin els drets de les dones, que mai són adquirits i sempre
hem d'estar alerta".
Dues lectures que ben segur en deixarà posades les ulleres violetes per sempre, perquè una vegada tens una
mirada amb perspectiva feminista ja no pots tornar a la caverna. Aquest Sant Jordi roses i llibres feministes!
PAULA NÚÑEZ és secretària de feminisme del PSC
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