
Taula 3-6. Alcaldes i alcaldesses de Catalunya. Per sexc. Eleccions 2003.
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GraGc 3-14. Alcaldes i alcaldesses de Catalunya. Per sexe. Eleccions 2003.
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També constatem, sense moure'ns de l'ámbit de la política municipal, que els
presidents de les dtputacions de les quatre "Provincias" sempre han estat
homes. Durant la dictadura, pero també en Tactual etapa democrática15.

Pero passem de l'ámbit municipal al nacional. La dictadura de Franco tenia
cara d'home. Pero, des de Tambada de la democracia, els homes han seguit
ocupant, en exclusiva, els caps de cartell de tots els partits parlamentaris
catalans. Veiem CIU, el partit que ha governat des de 1980 fins el 2003. El líder
indiscutible de Convergencia Democrática i de la societat amb Unió
Democrática, ha estat en Jordi Pujol, vint-i-tres anys President de la
Generalitat. Tot i que, fins el 1989, el president de Convergencia fou Ramón
Trias Fargas. I en Tentorn immediat, els secretaris generáis de Convergencia:
Miquel Roca, Pere Esteve i Artur Mas. Per Unió Democrática, la presidencia ha
estat per Antón Cañellas, Miquel Col), Joan Rigol i Josep Antoni Duran. Tot
homes.

" Paga la pena visitar la pagina web de la diputació de Tarragona per saber que va voler dir el "cambio sin ruptura" de la transido
espanyola. Per la manera que teñen de presentar consecutivamem els presidents histories de la diputació, també .sense ruptura,
suposem. Amb l'cxccpció del periode que va del Dcsembre del 35 fins el setembre del 38.
htlpV/www diputacto aHanet org/presidents htm!
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Els noms deis caps de cartell socialista de Catalunya, han estat, des de la mort
de Franco, Joaquim Pallach, Joan Raventós, Raimon Obiols, Narcís Serra i
Pasqual Maragall. Esquerra Republicana de Catalunya ha estat capitanejada
per Heribert Barrera, Joan Hortalá, Ángel Colom i Josep Lluís Carod Rovira.
Els comunistes del PSUC i les seves derivacions fins el present, per Gregori
López, Antoni Gutiérrez, Rafael Ribo i Joan Saura. La dreta espanyolista ha
tingut noms com Caries Sentís, Caries Güell, Aleix VidaI-Quadras i els germans
Jordi i Alberto Fernández Díaz. Tot homes.

Els governs de la generalitat han tingut conselleres, pero les dones sempre han
estat en minoria. L'actual govern, el de la Vil legislatura, amb 18 membres
(incloent-hi el president i el conseller en cap), té 5 conselleres (28% de dones).
I és el que ha tingut mes presencia de dones des de la restitució de la
generalitat En les secretaries sectorials hi ha 31 homes i 8 dones (21% de
dones). Entre els directors generáis hi ha 55 homes i 29 dones (35% de dones).
I entre els directors d'entitats autónomes hi ha 22 homes i 8 dones (27% de
dones). Els 195 carrees de confianca (eventuals) están gairebé igualáis 108
homes i 87 dones (55% homes, 45% dones).

La dominado masculina es detecta, com hem vist, tot i que també és cert que
cada vegada hi ha mes dones en carrees molt importants, en especial en el
món de la política i l'administració. Si tenim en consideració el conjunt del
personal de Tadministració catalana, les dones son majoria.

Gráfic 3-15. Personal de l'administració catalana a 31 de Desembre del 2003. Per seies.
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Font: Elaborado propia a partir de les dades de la Conselleria de Governació.

I les úniques excepcions son la Policia, els Bombers i els Servéis Penitenciaris.
A la resta de departaments la majoria son dones. I en conjunt representen un
63% del total. A destacar que son mes de dos tercos en els departaments
d'ensenyament i sanitat, els dos departaments amb mes personal16.

Sumáis representen el 71 % del personal de l'administració catalana.
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Com ja hem vist, les dones no son majoria entre el professorat universitari17.
Pero si que ho son entre el professorat de primaria i secundaria18. I en sanitat.
Pero, tot i haver-hi moltes dones metgesses, possiblement no son majoria entre
els metges amb responsabilitats directives ais hospitals19, o entre els mes
rellevants de les diverses especial itats, ni entre els dirigents del Collegi de
Metges20. Tot i amb aixó, hi ha cada vegada mes dones que ocupen llocs
importants, en tots els sectors vinculáis a l'administració.

En resurtí
El repás que hem fet, de fonts diverses, dona versemblanca a les nostres
dades en general. I a les referides a la variable sexe en particular.
Efectivament, les posicions d'elit son plenes d'homes. Aixó arriba a l'extrem en
el cas de les elits económiques considerades. La presencia de les dones
gairebé sempre és inferior al 10% en les diverses fonts secundáries, tal com
veiem també en la nostra base de dades de partida i en les respostes a
l'enquesta. Les dones son menys d'un 20% en gairebé tot els camps de la
cultura. I aixó confirma les nostres fonts primáries. I la major presencia en el
camp de la política, aproximadament un tere, en bona part és deguda a qué
hem fixat la nostra atenció en els parlamentaris. Pero quan hem observat altres
posicions importants en el cap de la política, la presencia de la dona
disminueix. Tot i amb aixó n'hi ha mes que en altres ámbits. Pero, en tots els
camps, com mes afinem la selecció, com mes amunt anem, mes es redueix la
proporció de dones.

De tota manera, la presencia de la dona, en les posicions mes rellevants, ha
crescut. El que ara ens preguntarem és quina relació pot haver-hi entre la
presencia de la dona entre les elits i el seu accés al sistema educatiu. Tenint en
consideració que aquest és el nostre tema, ens estendrem una mica en la
qüestió, i posarem en joc els resultats aconseguits.

1 Els professors universitaris no están melosos entre el personal de la Generalitat. Els de la privada per raons obvies,
pero els de la "pública", per ser funcionaras de l'administració central.
8 El curs 2002-2003. sumant sector públie i privat, les dones eren el 85% deis professors d'educació infantil i primaria,

el 61% deis d'educació especial i el 54% deis de secundaria Font Deparíament d'Ensenyament Servei d'Estadística i
Documentado Estadística de l'Ensenyament Curs 2002-2003
19 Agafem com a exemple l'Hospital de la Valí d'Hebron, gran centre, amb mes de 6 000 persones treballant-hi, i molt
avancat. De les 67 persones que figuren en els equips directius, 21 son dones (31%).
" 1.a Junta de Govern del Col tegi de Metges de Barcelona 2002-06, está constituida per 18 membres, 5 deis quats son
dones (28%).
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Les dones de l'elit i la meritocrácia escolar.
El treball de redeflnició deis rols de genere, per part de l'escola, és notable
Tornem a la comparado entre la proporció de dones que ha respost la nostra
enquesta i les dones ocupades a Catalunya, pero aquesta vegada fem-ho per
edats. Obtenim el següent:

Taula 3-7. Distribu ció de les dones de 1'enquesta i de les ocupades en passar el qüestionari, per
edats.

25-29
30-34
35-39
40-44
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50-54
55-59
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55 i mes

Total Poblado Ocupada a Catalunya. IV
trimestre del 2003. Dones.
45%
43%
42%
42%
40%
37%
32%
32%
40%

Enquestades
Dones
—

40%
33%
26%
12%
17%
15%
13%
12%

Font: Elaborado nostra a partir de ('"Encuesta continua de la población activa" i la nostra enquesta

Hi ha una gran distancia entre la proporció en la que apareixen representades les
dones en la població ocupada i la de dones que han respost el nostre qüestionari.
Tot i que aquesta distancia es fa mes petita de 45 anys cap avall. I tendeixi a
¡gualar-se a la de la població ocupada en el mateix tram. Dibuixenrvho:

Gráfic3-16. Distríbució deis enquestats i de la població ocupada. Persexes i grups
d'edat

Enquestades Dones Total R>blació Ocupada 2003 Dones
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*En el tram de 30-34 anys hi ha molt poques respostes. concretament 5, 3 homes ¡ 2 dones
Font: Elaborado nostra a partir de ['"Encuesta continua de la población activa" i la nostra enquesta

Aquest canvi de tendencia entre les elits mes joves, pot teñir algún significat
dinterés? Possiblement sí. Tot i que aquests trams d'edat son els menys
freqüentats entre el conjunt deis enquestats. I per tant estem treballant amb
números petits. La significativitat del canvi de composició sexual de les elits en
els trams mes joves podríem buscar-la en relació a la formado. Sobretot
perqué és el nostre tema. Efectivament, fins fa molt pocs anys, la minoría que
continuava els seus estudis de batxillerat fins arribar a la universitat era, la
majoria, de sexe masculí. Prenguem com exemple els titulats superiors, tot i
que aixó també es compleix per la secundaria i les titulacions mitjanes. Si
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observem la poblado per nivell d'instrucció21, veiem que, la proporció de tituláis
superiors homes respecte del total d'homes, sempre havia estat mes gran que
la de dones. Pero com menor és la franja d'edat, menor és fa la diferencia.
Fins arribar al tram d'edats 35-39 anys. A partir d'aquí la situado s'inverteix i
passa a ser major la proporció de dones.

Taula 3-8. Estructura sexual de la població amb titulació de (licenciatura i doctoral. Catalunya.
2001.

Edat
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de 65 i mes
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B3%

37%

73%

76%
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57%

54%

62%
47%

42%

37%

33%
27%

24%
Font: Elaborado propia a partir de les dades IDESCAT del Cens 2001.

Si considerem que les dades son de principis de l'any 2001 i que l'enquesta va
ser passada la segona meitat del 2003, segurament aquesta inversió ja afecta
el tram de 40 i 44 anys. Justament el tram en el que hem observat un canvi
de tendencia en la composició sexual de les elits enquestades.

Taula 3-9. Distríbució deis euquestats en dos grans grups d'edat, per sexes.

Fins 44 anys

Mes de 45 anys

Total

Total

49
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319

Homes
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232

266

k
39%

B6%

83%
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15
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53

%

3 1 %

14%

17%

Si dividim la població a partir deis 45 anys veiem que, en els mes vells, el
diferencial entre sexes és de 66 punts, pero baixa a 38 en els mes joves. I aixó
pot teñir relació amb canvi de composició de l'estructura sexual deis titulats
universitaris. Les dones passen a ser majoritáries. Pero no és suficient per fer
les dones, d'aquesta edat, majoritáries en l'ocupació de les posicions mes
rellevants. Tot i que l'increment del nivell educatiu de les dones és una de les
causes que n'hi hagi mes, entre les elits mes joves, és mes pertinent dir que el
mateix conjunt de causes que expliquen que mes dones facin estudis supehors,
també serveix per explicar la seva major presencia entre les elits. Pero, el
grau d'influéncia d'aquests factors no és el mateix en un cas i en l'altre. Entre
aquest conjunt de causes provables, cal destaca la redefinició deis rols de
genere. A la vegada influTts per les conseqüéncies practiques d'aquests canvis
de rols. El resultat, dalguna manera, ens indica la grandesa i els límits de la
hipótesi de la meritocrácia escolar, per tal d'explicar l'ocupació de posicions
privilegiades.

Catalunva. Cens 2001.
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IMustració 3-1. Titulacions especifiques de Felit i les de les universitats catalanes contemporáoies.

Avui les dones son la gran majoría deis estudiants universitaris en gairebé tots els ámbits d'estudi. L'excepció son
els estudis d'Arquitectura i Enginyeria, on les dones no arriben a ser ni un tere del total. Gairebé la situado inversa
a la que es dona a Ciéncies de la Salut i Humanitats. En aquests dos i en els demés ámbits d'estudí les dones son
la majoria. La universitat, en conjunt estáfeminitzada.

Taula 3-11. Tituláis per les universitats catalanes, per ámbits, el curs 2000-01.

AMBITS
HUMANITATS
CIÉNCIES
CIÉNCIES DE LA SALUT
CIÉNCIES SOCIALS
ENG1NYERIA 1 ARQUITECTURA
BELLES ARTS, TEATRE 1 MÚSICA
SENSE ESPECIFICAR TITULACIÓ
SENSE TITULACIÓ UNIVERSITARIA
TOTAL TITULATS

Titulats Curs 2000-01
HOMES

28%
39%
22%
35%
74%
39%

41%|

DONES
72%
61%
78%
65%
26%
61%

58°/J

absolut
4.977
1.929
4.473

13.065
7.673

261

32.37a

%
15%
6%

14%
40%
24%

1%

100%
Font: Elaborado propia a partir de dades del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informado

(DURSI ).

El que succeeix amb els nostres enquestats queda molt lluny de la situació actual. En tots efs ámbits, les dones
están en clara minoría. Pero, tret del de Belles Arts, poc representatiu peí reduVt nombre de casos, les nostres elits
están al máxim de masculiniizades en Enginyeria i Arquitectura. I l'ámbit on hi ha una proporció mes gran de dones
és a Ciéncies de la Salut. Els factors de genere que associen formado i professíó a un sexe determina! infiueixen
per fer que aixó siguí possible.

Taula 3-11. Titulacions especifiques de les elits enquestades, per sexe.

ÁMBITS
HUMANITATS
CIÉNCIES
CIÉNCIES DE LA SALUT
CIÉNCIES SOCIALS
ENGINYERIA 1 ARQUITECTURA
BELLES ARTS, TEATRE 1 MÚSICA
SENSE ESPECIFICAR TITULACIÓ
SENSE TITULACIÓ UNIVERSITARIA
TOTAL TITULATS

Enquestats
HOMES

75%
87%
62%
91%
95%

100%
65%
81%
83%

DONES

25%
13%
38%
9%
5%
0%

35%
19%
17%

Absolut
36
3C
45

119
43

5
17
26

321

%*
13%
11%
16%
43%
15%
2%

1%

Estudiar la manera que teñen de presentar-se en societat les activitats professionals associades a les mitlors i mes
importants posicions podría permetre conéixer, mes concretament, en quins casos, i fíns a quin punt, les elits fan de
grup de referencia. I, per a quin tipus de receptor? La jerarquía de les posicions, en quines ocasions té relació amb
la visibilitat? Quin paper juguen en aquest procés els mitjans de comunicado i la industria cultural? En quines
ocasions la manera de presentar les elits en societat afevoreix la mobilitat social? I en quines la reproducció? En
quins casos i de quina manera les posicions en qüestió teñen cara de dona, i en quines d'home? Preguntes, alguna
de les quals podrfem intentar abordar en el projecte.
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4 L'ocupació de la parella.
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Per un exercici vigitant de comprensio de la qüestió de l'escassetat de
dones en les posicions privilegiades.
Una aproximado comprensiva a la presencia de dones en les posicions
rellevants considerades, podría remetre a aixó que en Bourdieu22, per donar
una referencia prestigiosa, n'ha dit la dominació masculina. Tot plegat vindria
de molt lluny. De la llarga historia d'oposició del masculí i el femeni, que
divideix les coses i les activitats, vinculada a un sistema simbólic (mítico-rituaf)
mes ampie, que estructura els esquemes cognitius i normatius, de tal manera
que legitimen aquesta divisió, en els termes que es produeix. Aqüestes
legitimacions intervindrien en la socialització i farten a les dones victimes
d'una dominació acceptada per elles, fins arribar a ser-ne cómplices
{dominado simbólica).

Quan Bourdieu concreta les característiques de l'aprenentatge que porta a la
dominació simbólica, atribueix a les dones una socialització en l'abnegació, la
resignació i el silenci. I ais homes una socialització en la virilitat, entesa com a
capacitat reproductiva, sexual i social, i l'aptitud peral combat i per l'exercici de
la violencia. Pero hi ha el perill de qué algú, sense poder o voler entendre que
diu Bourdieu, consideri que es pot parlar de la socialització de dones i homes
en aquests termes, sense discriminar entre posicions en l'espai social.

La qüestió és, fins a quin punt poden ser válids els arguments generáis que
pretenen explicar la qüestió per la dominació masculina, amb independencia
de les desiguals posicions que ocupen les dones en l'espai social? Les
condicions simbóliques i materials no son les mateixes per a totes les dones.
Com no ho son pels homes. Per aixó mateix té sentit parlar, no d'una, sino de
múltiples divisions de genere, en funció de les posicions concretes en l'espai
social en general. No té sentit imaginar-se totes les dones resignades,
abnegades o silents davant tots els homes. En funció de la posició social, qui
haurá de callar, o qui dirá l'última paraula, será la dona o l'home Hi ha unes
estructures de poder i dominació que actúen simultániament amb els factors de
genere. I, en tot cas, la dominació masculina, quan ha de ser mes clarament
visible, és quan les posicions socials, definides per la possessió global de
capital i la seva estructura, son próximes. I possiblement en funció deis rols
que, en aquelles circumstáncies, realitzen home i dona.

Determinats tractaments posen el sexe i el genere en el centre de la
classificació social. I acaben dient que, mes enllá d'altres consideracions, les
dones en les posicions socials mes altes, en tant que dones, están en una
posició dominada igual que les altres dones. Posant l'accent en una comunitat
formada per individus, agrupada en funció del seu genere. I aixó és
sociológícament poc pertinent. En contraposició a aquests plantejaments, que
considerem ideológics, cal tractar la qüestió entenent que no només estem
parlant d'individualitats. La societat está estructurada de tal manera que les
possibilitats d'ocupar una posició d'elit son indestriables de l'entorn familiar,
escolar, veínal, d'amistats, associatiu, laboral, de consum i lleure... Deis

22 P BOURDIEU La dominació masculina. Parfs: SEUIL. 1998
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antecessors i successors. I tractar les característiques de l'indivídu, en sociología,
sempre vol dir remetre'l al seu context social. I en aquest entorn ni ha homes i dones.

En l'enquesta vam intentar recollir alguns aspectes d'aquest entorn. Ja hem treballat
en apartats anteriors dades referides ais estudis deis pares. També hem posat els
casos consideráis en relació amb la seva generado. Ara treballarem amb les dades
referides a l'ocupació de la parella deis enquestats.

Ulustració 4-1. La desigua Itat económica, la posició social i el sexe.

Que les condicions materials no son les mateixes per a tots els homes, ni per a totes les dones, és forca fácil de veure ¡ facilmcnt
quantificable, en comparado amb segons quines desigualtats (de prestigi o de poder). Tot i les dificultáis implicades. La font que
utilitzem, de les diverses que podríem fer servir, és una enquesta feta per l'institut estadístic oficial de TEstat Espanyol (INE),
dirigida a donar informado sobre les rendes de treball. S'anomena "Encuesta de estructura salarial", i és de l'any 2002. Per tant,
no tenim en considerado les rendes del capital, per altra banda molt mes difícils obtenir.

En Tenquesta es tracten les categories professionals segons la classificació CO-94. Aqüestes classificacions generen una ¡Musió
de coneixement i control, producte de la simplificado burocrática, d'un món moit complex divers. Aquesta reducció amaga la
dificulta! que representa incloure les activitats en algún deis apartats. Activitats laboráis que es corresponen amb una divisió
sexual del treball que la classificació sovint emmascara, Pero és el que tenim.

Hi ha desigualtats económiques en relació al sexe. En totes les ocupacions les dones teñen un salari inferior at deis homes. Segons
aquesta classificació, la diferencia mes gran és en la categoría "Conductors i operadors de maquinaria móbil", seguida de la
"Direcció de les administracions publiques i d'empreses de 10 o mes assalariats". I la menor, entre els "Treballadors qualificats de
la construcció", excepte els "Operadors de maquinaria". Segons les dades de l'enquesta, les dones, en el seu conjunt. cobren el
67% del salari deis homes. Pero hi ha un problema afegit. En el cálcul hi son considerades totes les persones amb rendes de
treball. ¡ndepcndentment de la jornada laboral. Pero hi ha moltes mes dones que homes treballant a temps parcial. Si lenim en
consideració la jornada, les dones que treballen a temps complet cobren un 73% del que cobren els homes. 1 les que no fan a temps
parcial un 88%. Fins aquí les diferencies d'ingressos en relació al sexe.

Ara bé, tot i la dificulta! que hem assenyalat en relació a la classificació, les dades son suficients per veure que les activitats
professionals mes ben remunerades están sota els mateixos epígrafs, tant pels homes com per a les dones i en el mateix ordre (A,
D, E, F).

Gráfic 4 -1. Sou brut per ocupado respecte del sou brut mitjá.

Fonl: Elaborado propia a partir de les dades de V "Encuesta de estructura salaria! " de l'INE.
Destrípelo Grups principáis ile la Classificaaó Nacional d'Ocupaoons 1994 (CO-94)
A Direcciíi de les adranustiacirms publiques i d'emprcscsde 10 o mes asalariáis, D Protcssionsasüociadesa tiiulacionsdc2n i 3er cicle universitari i sfins. E Prcifesslrms ajwociadw n una irtulaciíi de
ler cicle univcrsltan i «fin* [' Tíciocs I professionals (te supiirt. G Hmpleals de lipus administraliu, H Trctialladorj deis servas de restauiari6 i de servéis personáis, J I rchalladiirs deis servas i!e
protecáó i .scgmetai, K Dependen!.* de cumerf i ssnmiluls. I. TrebaJladors qualificais en i'agnculmra i en la pesca, M Trehalladors qualrficau de la construcció, excepte els opcradois di- maquinaria
N Trebslladofs tpialificais de tes indúslnes e^raclives, de la metal lúrgia, b consirucció de maqumária i assimilais
I1 Trtballadors ijuntificals d'imlúslnes d'ajls gráfii|uet. textil i de U conftcció, de íelMboraci6 daliments. ebemstes. anesans i altees assuiuiais, Q Operadors d'instsl-lítioní industrialB, de maquÍDátii lúea,
mumacloís i ajustadora, R fonductors i operadors de maquinaria móbil, S TrcbaUadors no quaJificats en servéis (excepte tnuuports). 1 Pcons de l'agricutlura. pesca. coiuRucdú. indústnos manulactuT«rcs i
transpons



La desigualtai económica, la posició social i el sexe, seguéis.

La variable que mes influeix en el nivel! salarial és 1'ocupació. El grup A, que correspon a la "Direcció d'empreses i de
['administrado amb mes de 10 treballadors"' és un 163% superior al sou mig, en el cas deis homes. I un 156% en el de
les dones. I están molt peí damunt de la mitja en les protessions associades a títols univers¡taris (D i E). Els sous deis
técnics de suport també son superiors a la mitja. I, gairebé a tall d'anécdota, també els sous de les trcbaliadores de les
industries extractives. Totes les altres ocupacions teñen els salaris per sota de la mitja deis sous a Catalunya. Els mes mal
pagats son els trebaíladors no quaüficats en servéis i els peons de ¡'agricultura, pesca, construcció, industries
manufactureros i transportó. Tant en el cas deis homes com en el de les dones.

La titulació académica té una estreta relació amb el nivell del salari, tal com ja hem vist que es desprén de la classifícació
ocupacional. Pero, vista la centralilat que té per nosaltres el capital escolar, exposem mes detalladament aquesta relació.

Gráfic 4-2. Sou brut per titulació respecte del sou brut mitja.

•Homes I Dones

Licenciáis, enginyers superiores, doctore

Diplomáis universitaris o equivalent

FP grau superior

FP grau mitjá

Segon cicle de secundaría

Primer cicle de secundaria

Estudis prima ris

Sense estudis

53%

J7%

-8%

] 18%

-29% r
1

l-ont: t.-laboració propia a partir de les dades de I' "Encuesta de estructura salarial " de l'INb.

Les dades indiquen clarament que els assalariats catalans amb titulació universitaria, tant homes com dones, tenen uns
ingressos mitjos clarament superiors al sou mig del total d'assalariats. Com per anar predicant que no té sentit que els
joves segueixin estudis universitaris, tot convidant-los a dirigir-se a la formació professional. També queden per damunt.
tot i que molí menys que els anteriors, e!s titulats amb el segon cicle de secundaria, i encara en menor mesura els tituláis
en Formació Professional de Grau Superior (FP II). Tots els demés queden per sota de la mitja, tant homes com dones.
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La posició rellevant de la parella.

Informado sobre la parella.
Vam voler saber coses de les parelles deis enquestats. De la mateixa manera
que havíem preguntat el nivell d'estudis deis pares, també vam preguntar el
nom i l'ocupació de la parella. La sol-licitud d'informació sobre l'origen social i
Pentorn familiar de l'enquestat és justificada en la mateixa mesura que
considerem que l'ocupació de posicions rellevants está condicionada per
aquests factors. I aixó no es desprén de cap concepció original, sino d'un
plantejament básic de la sociología, sedimentat com a conseqüéncia de
multitud d'estudis empírics, a partir deis quals es conforma el eos teóric de la
disciplina. Aquest plantejament básic podria expressar-se tot dient que la
societat no és una col lecció d'individus. Ni tan sois un seguit d'individus
cíassificables en funció deis seus capitals. Sino que la societat está
estructurada. I els individus participen d'aquesta estructura en la mesura que
son producte de les circumstáncies socials i históriques que els ha tocat viure.
Aqüestes circumstáncies afecten a la vida de l'individu en el seu conjunt. I
s'estableixen estretes relacions entre ámbits que ell mateix pot creure
independents.

Teñir un determinat tipus de pares fa mes probable l'assisténcia (o no
assisténcia) a un tipus concret d'escola, la possibilitat d'obrir un negoci o de
seguir una determinada trajectória professional. I l'éxit, Tañar tirant o el fracás
en els resultats. Pertányer a una determinada familia, l'assisténcia a una
determinada escola o la participado en un determinat ámbit laboral, fan mes
probable la freqüentació d'un determinat tipus d'espais en el temps de lleure i
possibiliten un tipus de coneixences i amistáis i en dificulten unes altres. I aixó
també val, Cupido ens perdoni, per l'etecció, la separado i la reelecció de la
parella. I, per tant, ha d'estar en relació les característiques especifiques
d'aquesta parella. Entre les quals, l'origen social, la trajectória escolar i
l'activitat professional.

Tractant com tractem de les posicions socials rellevants vam considerar que el
coneixement del nom de la parella podía ajudar-nos a situar-la socialment i ens
podía donar bones pistes del seu origen social. Aixó ens ha resultat útil en
molts casos d'una manera immediata. Pero el treball específic que demana no
podrem assumir-lo fins que no posem en manca el projecte. La dada de
1'ocupació, en molts casos, és important per conéixer la posició social de la
persona en la mateixa mesura que refereix al capital económic, i en
determinades ocupacions, a l'escolar. Veiem que ens permet dir.

Els "No Contesta" a la sol-licitud del nom de la parella.

La pregunta referida al nom de la parella va ser formulada en tots els
qüestionaris. Pero el 26% o va deixar l'espai en blanc o només va facilitar-nos
el nom de pila. La disposició a contestar va ser molt menor que en la pregunta
referida ais estudis del pare.

Les raons de la no resposta poden ser diverses. De vegades a l'enquestat li
resulta difícil d'identificar a la parella. En el procés de l'enquesta vam teñir mes
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d'una consulta en et sentit de si calía donar el nom de la persona amb la que es
convivía o de si calía donar el nom de la persona de la que eslava en procés de
separació. I darrera la pregunta de si la parella ha de ser la de dret o la de fet
no és gens fácil endevinar-hi un "qué n'heu de fer de la meva situado
sentimental?*1.

En general, fins en alguns casos en el que es va poder teñir comunicació amb
l'enquestat i va acabar donant-nos el nom de la parella, detectem que la
pregunta es percep com a impertinent. Primer que res per la manera com está
formulada: demana el nom. Totes les preguntes que recorden que una
enquesta no és anónima teñen mes possibilitats de no ser respostes. Pero,
aquesta rao no és suficient. Tot seguit veurem que les respostes a l'ocupació
de la parella encara mostren mes reticéncies.

Una altra rao pot referir-se a les expectatives que teñen els entrevistáis de ser
tractats exclusivament com a individus. Les resisténcies a deixar-ho de ser son
menors si l'enquestat intueix que pot ser explicat per les característiques del
pare que per les de la parella. Dir que el pare té un bon ntvell d'estudis pot
resultar cómode si el fill el té igual o mes bo. Tal com acostuma a passar en la
majoria de casos tractats. Si el nivell d'estudis del pare son baixos pero
l'individu és un personatge rellevant, també pot resultar cómode dir-ho, dones,
d'una manera o de l'altra, s'está expressant l'éxit personal aconseguit. I en
darrera instancia, posar-se en refació amb el pare, en la mateixa mesura que
és una figura assignada, i no el resultat de la lliure tria, socialment prestigiosa i,
habitualment, la mes pública de l'ámbit privat, pot estar mes o menys
naturalitzat. Pero referir l'individu a la parella, pot ser vist com una transgressió
a la intimitat. Alguns comentaris rebuts en aquest sentit, per escrit en el mateix
qüestionari, o fets verba I me nt en els cañáis que vam estabiir per assistir ais
nostres enquestats, ens fan pensar que aquest és una de les interpretacions
mes adequades. No creiem que siguí cap casualitat que, en aquest apartat,
destaquin les elits culturáis en general ¡ els catedrátics universitaris en
particular. I que, en l'altre extrem, se situín les persones rellevants del món de
l'economia. De ben segur que aixó té refació directa amb Yhabitus de cada
col-lectiu.

Taula 4-1. Les no respostes a la soMicitud del nom de la parella de l'enquestat. Per tipus d'elit.

Nom de la
parella

% N C

Cultural

32%

Económica

12%

Política

23%

De les paredes de les elits económiques, la majoria dones23, hom dona mes
fácilment per descomptat que la seva posició implica unes feines de
representado, en l'ámbit privat, pero també en el públie, quan la parella té un
paper molt important en la direcció del món económic. Les elits polítiques,
possiblement per raons diferents, també teñen mes assumida la dimensió
pública del seu entorn, degut a la natura lesa de la seva activitat. Les
característiques especifiques de la posició i la importancia que s'atribueix, en el

u Ja hem drt que deis 321 enquestats. 54 son dones i 267 homes. La majoria de fes paredes son dones. Només tenim
un cas de parelfa homosexual.



discurs, a la meritocrácía per una banda, i a l'individualisme per l'attra, també
podrien contribuir a explicar-nos l'éxit desigual de la pregunta en els diferents
camps consideráis.

L'ocupació de la parella.
Cal comencar per reconéixer que, en moltes ocasions, resulta difícil atribuir una
activitat professional a la parella, o a un mateix, fent servir les dues o tres
paraules que permet una enquesta. Prou que no haurien de saber els que
elaboren ciassificacions professionals o els que recullen informado al respecte
en grans enquestes24. Pero, posem-hi mes llenya. Imaginem-nos un exemple
versemblant, pero producte de la nostra invenció, per fer-nos el carree
d'aquesta complexitat. Suposem que el subjecte al que cal assignar-li una
activitat és una dona, llicenciada en dret, que ha tingut una intensa activitat
professional fora de casa, en una empresa de servéis, en la que no exercia
l'advocacia, mentre afrontava, en primera línia, tot un seguit de responsabilitats
domestiques, que no ha abandonat després de la jubilado laboral. Sense
disposar de possibilitats per fer una (larga explicació, com cal descriure la seva
relació amb l'activitat? Jubilada?, per la seva titulació?, per la professió amb
la que tant s'ha identificat, pero que no és exactament ni la de directiva, ni la de
técnica, ni l'advocacia, tot i que treballava en una empresa en la que li resulta va
molt útil la seva formado universitaria?, mestressa de casa? Vet aquí la
complexitat.

La complexitat és de tal magnitud que és molt difícil conéixer exactament
l'activitat de determinades persones sense parlar-hi una llarga estona, cara a
cara. De tota manera, la majoria de gent acaba responent a la pregunta de
quina és la seva ocupado, generalment a base de primar l'activitat fora de
casa, i allá, per qüestions burocrátiques, segur que hom disposa d'una etiqueta,
que és la que figura en l'organigrama i en la nómina. Aquí també hauria estat
possible la consulta d'algun enquestat, com en el cas de les que vam teñir en la
qüestió del nom de la parella, en el sentit de si realment calía explicar el que
fan o si n'hi havia prou posant-hi el que dtuen els papers. Així s'omplen els
espais blancs o es posen creuetes a enquestes i formularis. I d'aquest pa
mengen les estadístiques publiques i privades, amb finalitats burocrátiques,
comerciáis o científiques.

Que siguí la prudencia, resultant de la consdéncia de les limitacions
assenyalades, la que illumini les nostres consideracions. Comencem partint
del fet d'haver recollit la definició de l'ocupació de la parella que ha fet
l'enquestat, i no amb la pretensió de saber en qué consisteix la seva feina.

La pregunta de l'ocupació de la parella va ser formulada a 246 deis 321
enquestats (la pregunta no era inclosa en el qüestionari quan va ser dirigit, per
primera vegada i de forma experimental, a les elits académiques). Del conjunt
de respostes en resulta una proporció relativament petita d'enquestats que
especifiquen que no teñen parella (solters, divorciats o vidus). La proporció de

~A Duriez. B./lon, J./Pingon, M. & Pinpon-Chariot. M (1991); « Instrtutions statistiques et nomenclatures socto-
professionneltes. Essai comparatrf: Royaume-Uni, Espagne, France ». Revue francaise de socioloqie 32. pp 29-59



mestresses de casa també és petita. Pero en canvi els no contesta son
quantitativament importants. Gairebé 1/3 del total. El 18% (16% homes, 2%
dones) ens donen el nom de la parella (en 3 casos només el nom propi) pero
no l'activitat o l'ocupació. El 13% restant, o bé no teñen parella, o si la teñen,
no consideren pertinent revelar-nos ni el nom ni t'activitat. Algunes de les raons
mes importants de la no resposta ja les hem exposat en relació a l'abstenció
respecte del nom de la parella i en exposar la complexitat que pot haver-hi
darrera de la definido de l'ocupació. Pero podríem afegir-hi raons
especifiques relacionades amb ('interés en ocultar la relació de la parella amb
l'activitat. Per exemple, tenint en considerado que la majoria de les parelles
son dones, hi ha un nombre molt batx de respostes que indiquin que la parella
fa de mestressa de casa. La devaluació del reconeixement social d'aquesta
"actívitat" pot explicar un nombre important de les no respostes. Vet aquí
l'impacte del discurs políticament corréete.

Taulfl 4-2. Activitat de la parella. Per tiptis d'elit.

Amb ocu pació
Mestressa de casa**
Sense parella
No contestes

Total
58%
6%
5%

31%

Culturáis*
53%
4%

11%
32%

Económica
58%
9%
2%

31%

Política
71%

0%
0%

29%
*Descomptats els qüestionaris de tes elrts académiques, en els que la pregunta no va ser formulada
" E n les definicions mes acceptades del camp de l'economia, i en les estadlstiques oficiáis (de I'INE o de I'IDESCAT),
les fetnes de la llar, no només no son considerades com una ocupado, sino que sitúen a la persona que diu ocupar-
se'n en exclusiva, com a "no activa".

De tota manera, el 58% deis preguntats, atribueixen una activitat laboral, fora
de casa, a la parella. I el detall per grans categories professionals és el
següent:

Taula 4-3. Ocu pació* de les parelles deis enquestats. Per tipus d'elit.

Categories CO-94.

1
2
3
4

5
6
7
8
9
0

***Trebatladors no manuals
***Treballadors manuals

Total
18%
59%
22%

0%
1%
0%
0%
1%
0%
0%

98%
2%

Cultural
14%
74%
10%
0%l
2%|
O°/cJ

0%
0%
0%
0%

98%
2%

Cultu ral-
académica

19%
68%
14%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
0%

Económica
26%
47%
27%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
0%

Política
7%

60%
30%

0%
0%
0%
0%
3%
0%
0%

97%
3%

total
Catalunya**

9%
12%
13%
11%
15%
2%

17%
13%
10%

0,1%
44%
56%

* La classificació utilitzada és la CO-94 El treball de classificació ha estat fet duna manera molt mes detallada (4
dígits). pero els resuttats exposats ho son de la manera mes agrupada possible, en les següents categories:
1. Personal directiu de les empreses i de les administracions publiques; 2. Técnics i professionals científics i
intellectuals; 3 Técnics i professionals de suport, 4. Empleats administratius; 5. Treballadors de servéis de restaurado,
personáis, protecció i venedors de comercos; 6. Treballadors qualificats en activitats agráries i pesqueres; 7 Artesans i
treballadors qualificats de les industries manufacturares, la construcció i la minería, llevat deis operadors d'instal lacions
i maquinaria; 8- Operadors d'instal lacions i maquinaria, i muntadors; 9. Treballadors no qualificats; 0. Forces armades.
"Ocupáis a Catalunya segons el Cens del 2001.
*** Treballadors manuals: des de personal directiu (1) fins a empleats administratius (4); Treballadors manuals: des de
treballadors de servéis (5) fins a forces armades (0).



Si dividim la classificació professional utilitzada entre el que en direm
treballadors manuals i no manuals, incloent en la primera categoría, el personal
directiu de les empreses i de les administracions publiques, els técnics i
professionals científics i intel lectuals, els técnics i professionals de suport i els
empleáis administratius, tenim que son un 98% entre les parelles deis
enquestats, mentre que representen un 44% de la població ocupada de
Catalunya25. Només aquesta dada ja dona idea de la singularitat laboral de les
parelles de les elits. Si entrem en el detall, descobrim que mentre que el 9%
deis catalans ocupats diuen ser directors d'empreses o de l'administració
pública, entre les parelles de les que coneixem l'ocupació diuen ser-ho el 18%.
Els catalans que diuen ser técnics i professionals científics i intel lectuals son el
12% deis que diuen estar ocupats, mentre que, en les parelles deis
enquestats, son el 59%. I, el total de técnics, incloent-hi els de suport, son el
81%, mentre que en la població catalana només s'adscriu en aqüestes
categories el 25%.

La diferencia entre els que diuen ser directius en un cas i l'altre ja és prou
significativa. En la nostra enquesta son el doble. Pero on el resultat és mes
contrastat, on es concentren la majoria de respostes deis nostres enquestats és
en la categoría 2 (Técnics, intel lectuals...), en la que les parelles deis
enquestats multipliquen per 5 el resultat del Cens, en el que recull la
informado de la població en general. I, una dada molt interessant, Les dues
categories deis técnics recullen professions que acostumen a requerir
titulacions. Universitáries, de segon i tercer cicle en el cas de la categoría deis
"Técnics i professionals, científics i intel lectuals", la categoría que recull el 59%
de les professions de les parelles. De formació professional i primer cicle en
el cas deis "Técnics de suport", en la que queden inscrites el 22% de les
parelles deis enquestats.

Pero el que mes clarament caracteriza els resuttats aconseguits no son tant
les presencies com les abséncies. Només un 2% de les paredes poden
classiftcar-se professionalment en la resta de categories, deduíts els directius i
els técnics. En contrast amb el 66% de la població en general. Aquí si que hi ha
un salt definitiu. Les activitats professionals que practiquen 2/3 de la població
desapareixen en l'entorn immediat de l'elit. I, al mig, una frontera, la que
refereix al capital académic, que és darrera de la divisió entre treball "manual/
no-manua" o, millor dit, "mecanic/intel lectual". La "proletarització " creixent
deis escrivents, producte de la burocratització general de la societat, en
correspondencia amb la generalització, a tota la població, deis estudis básics,
posa la barrera cultural mes enllá de les quatre regles i divideix a la població
entre els intel lectualment preparáis, i els que exerciran les seves habifitats
manuals i no manuals, habitualment amb poca autonomía, com a productors
directes de béns i servéis.

25 Segons el Cens del 2001.



Taula 4-4. Ocupacions deis enquestats de sexe masculí.

CO-94 Subgrups principáis* Freqüéncia
10|Membres del poder executiu í legislatiu, i personal directiu de les administracions

súbliques; dirigents d'organitzacions d'interés social 54
11Directors d'empreses amb deu assatariats o mes 102
20 Professionals de les ciéncies físiques, qulmiques, matemátiques i l'enginyeria,

associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari _2

64
22 Professionals de rensenyament associats a titulacions de 2n i 3r cicle

universitari**
23 Professionals del dret
24 Professionals de l'organitzactó d'empreses i professionals de les ciéncies socials i

lumanes, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari
25 Escriptors, artistes i altres professionals, associats a titulacions de 2n i 3r cicle

universitari, i similars _37
129 Altres professionals associats a titulacions de 1r cicle universitari

• Classificació Catalana d'ocupacions CO-94 (Oficial: Decret 98/1995 de 21 de febrer).
•*Les auturitats ucadémiques les hem situat, en aquesta classificació, en el grup 10, per tal de visibilitzar les calegones. Pero, a lots
cis etectes, han estat considerades personal académic en tot el preprojecte.

Taula4-5. Ocupacions deles enquestades.

CO-94 Subgrups principáis* Freqüéncia
10 vlembres dei poder executiu í legislatiu, i personal directiu de les administracions

júbliques; dirigents d'organitzacions d'interés social 72
811 Directors d'empreses amb deu assalariats o mes

22 Professionals de l'ensenyament associats a titulacions de 2n i 3r cicle
universitari** J6

8
Escriptors, artistes i altres professionals, associats a titulacions de 2n i 3r cicle

25|universitari, i similars
* Classificació Catalana d'ocupacions CO-94 (Oficial: Decret 98/1995 de 21 de febrer)
••Les autoritats académiques les hem situat, en aquesta classificació, en el grup 10, per tal de visibilitzar les categohes. Pero, a tots
els efectes. han estat considerades persona) académic en tot el preprojecte.

Taula 4-6. Ocupacions de les paredes de les dones enquestades.

CO-94 Subgrups principáis* Freqüéncia
10Membres del poder executiu i legislatiu, i personal directiu de les administracions

publiques; dirigents d'organitzacions d'interés social
11 Directors d'empreses amb deu assalariats o mes
14Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats
20Professionals de les ciéncies flsiques, qulmiques, matemátiques i l'enginyeria,

associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari
21 Professionals de les ciéncies naturals i la sanitat, associats a titulacions de 2n i 3r

cicle universitari
22Professionals de l'ensenyament associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari
23 professíonats del dret
25 Escriptors, artistes i altres professionals, associats a titulacions de 2n i 3r cicle

universitari, i similars
28 professionals de rensenyament associats a titulacions de 1r cicle universitari
30Técnics en ciéncies fisigues, químiques i enginyeria
33 Professionals de suport d'operacions fmanceres i comerciáis
86conductors de vehicles de transport urbá o per carretera

* Classificació Catalana d'ocupacions CO-94 (Oficial: Decret 98/1995 de 21 de febrer).
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Taula 4-7. Ocupacions de les parelies deis homes enquestats.

CO-94 Subgrups principáis* Freq Ciencia
10|Membres del poder executiu i legislatiu, i personal directiu de les administracions

publiques; dirigents d'organitzacions d'interés social
11 Directors d'empreses amb deu assalariats o mes
12Gerents d'empreses de comerg amb menys de deu assalariats
13Gerents d'empreses d'hoteleria i restauració amb menys de deu assalariats
14Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats
15 Gerents d'empreses de comerc sense assalariats
17Gerents d'altres empreses sense assalariats
20 Professionals de les ciéncies ffsiques, qulmiques, matemátiques i l'enginyena,

associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari
21 Professionals de les ciéncies naturals i la sanitat, associats a titulacions de 2n

cicle universitari
3r

22 professionals de l'ensenyament associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari
23 Professionals del dret 10
24 Professionals de I'organització d'empreses i professionals de les ciéncies socials i

humanes, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari
25|Escriptors, artistes i altres professionals, associats a titulacions de 2n i 3r cicle

universitari, i similars J12

_J

A

26 Professionals de les ciéncies fisiques, químiques, matemátiques, l'enginyena i
similars, associats a titulacions de 1r cicle universitari

27 Professionals de les ciéncies naturals i la sanitat, associats a titulacions de 1r cicle
universitari, llevat deis óptics, els fisioterapeutes i similars

28 professionals de l'ensenyament associats a titulacions de 1r cicle universitari
29 Altres professionals associate a titulacions de 1r cicle universitari __3

_ j
_4
_2
JI6
_3
_\
14

30 Técnics en ciéncies fisiques, químiques i enginyeria
31 Técnics en ciéncies naturals i en sanitat
33 professionals de suport d'operacions financeres i comerciáis
34 professionals de suport de gestió administrativa
35 mitres técnics i professionals de suport
53pependents de comerc i similars

Mestresses de casa'
ClassificacióCatalanad'ocupacions CO-94 (Oficial: Decrel 98/1995 de 21 de febrer).
* No considerada ocupació professional en aquesta classificació.



Ocupació de les paredes segons el sexe.

Possiblement val la pena explicar i ¡Ilustrar una mica mes el que estem
assenyalant. Pero podríem fer-ho afegint-hi la variable sexe, ja que fins ara
hem parlat de les parelles en el seu conjunt. Coneixem, l'activitat professional
de les parelles de 117 homes i de dones 25. En concret 116 dones ¡ 24 homes.

Taula 4-8. Ocupació* de les parelles deis enquestats i deis catalans ocupats segons el
Cens del 2001. Per sexes.

I
2
3
4
5
6
7
8
9
0

"Treballadors
no manuals
"Treballadors
manuals

Cens 2001. Catalunya.

Homes
10%
9%

12%
7%

10%
3%

25%
16%
8%

0,1%

38%

62%

Dones
7%

15%
15%
16%
22%

1%
6%
8%

11%
0,1%

53%

47%

Total
9%

12%
13%
11%
15%
2%

17%
13%
10%

0,1%

44%

56%

Enquesta.
Total
Enquestats

58%
42%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

0%

Parelles
enquestats

18%
59%
22%

0%
1%
0%
0%
1%
0%
0%

99%

2%

-nquestats
homes

58%
42%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

0%

Pa relia
homes

14%
63%
22%

0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

99%

1%

Enquestades
dones

56%
44%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

0%

Parella
dones

36%
40%
20%

0%
0%
0%
0%
4%
0%
0%

96%

4%

* 1 Personal directtu de les empreses i de les administracions publiques: 2 Técnics i professionals cientifics i
intellectuats; 3 Técnics i professionals de suport; 4. Empléate administratius; 5 Trebaltadors de servéis de restaurado,
personáis, protecció i venedors de comercos; 6 Treballadors qualrficats en activitats agraries i pesqueres; 7 Artesans i
treballadors qualificats de les industries manufactureras, la construcció i la minería, llevat deis operadors d'instal lacions
i maquinaría; 8 Operadors d'instal lacions i maquinaría, i muntadors; 9. Treballadors no qualrficats; 0 Forces armades.
" Treballadors manuals: des de personal directiu (1) fins a empleáis administratius (4), Trebailadors manuals: des de
treballadors de servéis (5) fins a forces armades (0).

La comparació entre les professions deis enquestats i les parelles de les que
en coneixem l'ocupació, porta a assenyalar les següents coincidéncies i
diferencies:

Tots és concentren en les tres primeres categories.
Entre els enquestats només n'hi ha de les dues primeres (Directius i
Técnics i professionals cientifics i intel lectuals, per l'ordre de la
classificació). En canvi, entre les parelles, un de cada cinc está a la
tercera (Técnic de suport). Pero els altres quatre están en les dues
primeres. En aquest cas les proporcions son gairebé les mateixes entre
les parelles deis homes i les de les dones.
Entre els enquestats la freqüéncia máxima és en els directius. Entre les
parelles el máxim és en la categoría de técnics i professionals.
Els homes i dones enquestats és disthbueixen entre les categories d'una
manera gairebé calcada.
Entre les parelles deis homes, el nombre de Técnics i professionals és
mes de quatre vegades el deis directius, i gairebé sis vegades mes si es
consideren conjuntament els técnics i professionals i els técnics de



suport. I mes de quatre vegades la població de catalanes ocupada en
aquesta categoría.
Entre les parelles de les dones el nombre de directius és gairebé el
mateix que el de técnics i professionals. I 3,6 vegades el nombre de
catalans, de sexe masculí, ocupats en aquesta categoría.

En resum:
Tot i les diferencies de genere (per sexe en relació a la variable ocupació
professional), no sembla massa aventurat arribar a les següents afirmacions,
que caldrá aprofundir i contrastar en el context del projecte:

1. Hem trobat resistencia a donar informació de la parella.
2 Hi ha molts no contesta pero poques mestresses de casa.
3. Les ocupactons declarades de les parelles es concentren en els tres
primers epígrafs de la classificació laboral que utilitza el Cens. Sobretot en la
deis "Técnics i professionals, científics i intel lectuals". El perfil professional de
les parelles considerades queda perfectament definit per les feines que no es
freqüenten, que son les que ocupen a la majoria de Ea població. Es tracta de les
activitats directament productives, sense reconeixement social, ni económic, ni
massa autonomía.

Gráfíc 4-3. Activitat professional de la població de Catalunya i de les elits enquestadcs i les seves
parelles.

V V^ V3 *f

.¿P .¿P jf

* Categories professionals CO-94 1 Personal directiu de les empreses i de tes administracions publiques, 2.
Técnics i professionals científics i intel lectuals; 3 Técnics i professionals de suport; 4 Empleats administratius; 5.
Treballadors de servéis de restauració, personáis, protecció i venedors de comercos; 6. Treballadors qualificats en
activitats agráries i pesqueres; 7. Artesans i treballadors qualificats de les industries manufactureres, la
construcció i la minería, llevat deis operadors d'instal lacions i maquinaria; 8 Operadors d'mstal lacions i
maquinaria, i muntadors; 9 Treballadors no qualificats: 0 Forces armades.
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4. El nivell de formado de les parelles deis enquestats és superior a la de
la població en general. Tot i que en el qüestionari no incloíem cap pregunta
sobre el nivell de formado de la parella, les ocupacions incloses en l'epígraf
deis "Técnics í professionals..." impliquen normalment una titulado
universitaria de segon o tercer cicle. Les deis técnics de suport, sovint una
de primer cicle. I, de ben segur, que moltes de les parelles classificades en
l'apartat del personal directiu d'empreses i de ('administrado pública teñen
titulació universitaria.

5. Si están ocupades professionalment, les parelles fan feines socialment,
millor remunerades que les de la majoria de la població. Veure il-lustracions
3,4,5 i 6 (també útils per situar el capital economic deis enquestats)

6. I que, per tots aquests motius, i per la naturalesa específica de
l'activitat, la posició social de les elits i les seves parelles sembla próxima,
amb independencia del sexe. Situació que no és privilegi exclusiu de les
elits. És una característica majoritária de la població en general. Veure
¡Ilustrado 7.

n



ll-Iustració 4-2. Retribució deis capitans d'empresa,

Bl tema deis ingressos económics és torta complex. La facilitat amb la que els diners es c
valuosa. Pero també la seva mes gran debilitat. A diferencia del poder i el prestigi, la visi
si aquesta és la voluntat deis seus posseídors. el diner dcíxa veure immediatament i obsce
convida paradoxalment a parlar-ne a cau d'orelia, a traficar-lo sota má. Convida al secret
alguna cosa per amagar i la possibilitat de fcr-ho i treure'n el corresponen rendiment.

Les elits económiques ho son per les prerrogalives que teñen sobre el diner que administr
el camp cconómic, r administrador de confianca s'associa amb una persona inquieta el m
privat. 1 en aquest terreny de Feconomía la satisfácelo passa sovint per una bona remuner
sous de referencia que proposava. l'any 2001. la revista Actualidad Económica Segurara
pagat és condició necessaria per fer bons negocis.

Taula 4-9. Sous deis executius segons la Revista Actualidad Económica i la
l 'any 2002.

EMPRESES GRANS: FACTURACIÓ > 50.000 MIL1ONS DE PESSE

Director General / Conseller Dclcgal
Dir. Comercial
Dir. Nacional de Vendes
Dir. de Márqucting
Dir. RRIIH
Dir. de Planta / Fábrica
Dir. Financcr / Adm.
Dir. d'informática

Tram Superior
456.850.96
222.175,48
134.555.29
122.896,63
162.560,10
110.336,54
160.516,83
133.954,33

Tram Mitjá
338.401.44

178.125,00
122.115,38
111.538,46
138.882,21
99.699,52

139.302.88
109.975.96

Tram Inferior
219.951.92
150.180,29

103.125,00
102.524,04
116.346,15
87.560,10

111 .418 .27

90.564.90

leixen comptar és la seva caract
ulitat deis quals és pot administr
na les paritats i les desigualtats.
i a la prudencia. En especial a aq

en. Bncara que no siguí de la sev
in del treball, pero satisfeta en e
ació. Son un bon testimoni d'aqi
snt convencida que un executiu

seva relació amb el sou mig

TES; 1.000 TREBAl 1 \IX)I

Tram Superior
2200%

1072%
649%
593%
784%
532%
774%
646%

TrunMttja
1632%
859%
589%
538%
670%
481%
672%
530%

erfstíca mes
ar discretament
La seva esséncia
uells que teñen

a propietal. En
seu ámbit

iestextrem els
adequadament

a Catalunya

(S

Tram Inferior
1061%
724%
497%
495%
561%
422%
537%
437%

EMPRESES M1TJANES: FACTURACIÓ DE 8.000 A 50.000 M1IJONS DE PESSETFS; DF 250 A 1.000 TRFBALI ADORS

Director General / Conseller Delega!
Dir. Comercial
Dir. Nacional de Vendes
Dir. de Márquctíng
Dir. KKHII
Dir. de Planta / Fábrica
Dir. Financer/Adm.
Dir. d'informática

Tram Superior
320.312,50
141.766.83
95.252,40
88.341,35

105.889,42
85.937,50

112.680,29
89.182,69

Tram Mitjá
237.259.62
119.531,25
84.074,52
75.600,96
97.295.67
77.043.27
94.711,54
77103.37

Tram Inferior
154.206,73
99.278.85
73.197,12
69.771.63
86.057,69
67.728,37
79.627,40
67.307,69

Tram Superior
1545%
684%
459%
426%
511%
415%
544%
430%

Tran Mig*
1144%
577%
406%
365%
469%

372%
457%
372%

Tran Injertar
744%
479%
353%
337%
415%
327%
384%
325%

EMPRESES PETITES: FACTURACIÓ < 8.000 MILIONS DE PESSETES; < 250 EMPLEATS

Director General / Conseller Delegat
Dir. Comercial
Dir. Nacional de Vendes
Dir. de Márqueting
Dir. RRIIH
Dir. de Planta / Fábrica
Dir. Financcr/ Adm.
Dir. d'informática

Tram Superior
223.617,79
91.826,92

70.612,98

69.531.25
63.882,21

Tram Mitji
165.625.00
80.228.37

62.980.77

64.362.98
54.927,88

Tram Inferior
107.632,21
71.454,33

56.911,06

54.687,50
48.737,98

Trun Superior
1079%
443%

341%

335%
308%

Tram Mitjá
799%
387%

304%

310%
265%

Tnm Inferior
519%
345%

275%

264%
235%

Fotil: Elaboració prrtpia a partir de les dades del Servían Je Estudias e Información de Haydmup, publicados a la revista Aclualidad.Ecunótnica d 10 de novembre de Paoy
2000, esiimaciódels sous (kl2(H3! i de l'avenc de ('"Encuesta decstnictura salanal 2002", fetpúbltc per ITNEci 2 de julioldd 2O04

Les xifres exposades semblen altes, comparades amb els ingressos salaríais de les altres elits. De tota manera queden molt curtes en
comparado amb els ingressos anuals, fets públics. deis Conseliers Delegáis de l'SCH (12 milions d'euros) i del BBVA (6,5 milions
d'euros)l*any 2002. Dos grans bañes espanyols, amb un gran volum de negoci a Catalunya. Aquests ingressos representen 445 i 240
vegades el sou mig d'un cmpleat de banca (27.0006 l'any).

Si consideréssim versemblants els números proposats per Actualidad Económica, voldria dir que el President de ta Generalitat cobra,
Pany 2004, una mica menys que ho feia un director general d'una empresa, amb menys de 250 treballadors, mitjanament pagat, l'any
2001, oque un director comercial, ben pagat d'una empresa mitjana.
Si aixó fosccrt, es confirmaría el queja sabiem. Es una simplificado reduir l'accés ais recursos económics, al sou de les persones. I, mes
important, que classificar-les només amb criteris económics ajuda a entendre molt poca cosa. Com a miním cal parlar també de prestigi i
de poder.

Com a mfnim 22 dones, entre enquestades i parelles, hauríen de consultar, igual que els bornes, aqüestes inforraacions sobre remunerado
per saber si están correctament pagades.



IMustració 4-3. Les retribucions deis catedrática universitaris. Any 2003.

En comparació amb la remuneració deis alts executius, la del personal académic resulta modesta. Pero si la comparació
la fem respecte del sou mig de ta poblado, canvia substancialment la percepció. Si el que tenim en considerado és la
mitjana, encara mes. I si és el sou mínim interprofessíonal, el contras! és molt gran.

Taula 4-10. Sous deis catedratics d'universitat Any 2003.

CATEDRAT1CS D'UNIVERSITAT
CATEDRATICS D'ESCOLA UNIVERSITARIA

integre anual a temps
complet*
35.389,12
28.699,71

Relació amb la mitja
de la poblado**

170%
138%

Pont: Costos i retribucions de Pany 2003 fets públics ais diaris oficiáis.
•Sensc considerar tnennis i complemenls a la docencia i la recerca.
"Resultaría molt mes pertJnent treballar amb la mediana Pero no disposem d'aquesta dada per Catalunya. De tota manera és pot estimar en un 20%
per sola de ia milja que és de 20.730,67.

També cal teñir en considerado que en aqüestes quantitats (a complementar amb triennis i complements a la docencia i
a la recerca, depenent de cada cas) no queden comptabilitzats els ingressos que el personal académic rep en concepte de
les recerques concretes que porta a terme. La variabilitat d'ingressos per aquest concepte és molt gran, en fundó de la
dimensió de la recerca, la font de financament, la manera com está organitzada la recerca, la pos ¡ció del professor en
l'equip de recerca i Tactitud personal i del grup respecte de la remuneració extraordinaria d'aquesta tasca. Hi ha qui
considera que els professors que participen en una recerca, en el marc de la universitat, ja reben una remuneració per
aquesta tasca, i per tant no cal que aquesta activitat comporti ingressos addicionals. Pero la gran majoria és de l'opiníó
que cal rebre una retribució específica. La remuneració en diner, dietes, etc.. d'un catedrátic, que és la categoría de qui
acostuma a dirigir les grans recerques, pot arribar a multiplicar el sou integre anual a temps complert per diverses
vegades. La manca de transparencia en aquest camp fa difícil donar dades concretes. Pero podría ser un repte
apassionant aprofundír el tema en el desenvolupament del projecte.

Mes enllá de la recerca, alguns deis professors els veiem aparéixer públicament, donant una opinió autorítzada en el
seu camp, o en qualsevol que se'ls proposa. En forma de conferencies, articles en diaris, tertulies radiofoniques o
televisives. Hi ha especial i tats que propicien mes aquest tipus d'activitat. N'hi ha d'altres que conviden a la vida
retirada de llums i taquígrafs. Aquest tipus d'aportacions, al públie en general, acostumen a comportar ingressos. Pero,
sobretot, reconeixement social. La distinció associada a la possessió de capital cultural, es concreta en el privilegi
d'estar legitima! per dir la realítat. 1 en ocasions, aprofitant la legitimitat que els ha estat atribuida per la seva pretesa
activitat científica, s'atreveixen a dir el que la ciencia no pot dir mai: com hauria de ser aquesta realitat. 1, per tant qué
hauriem de pensar, fer o sentir. Usurpen aixf el paper í la responsabilitat de cadascú en relació a la seva ética, estética,
política, erótica, etc. Es tracta de l'exerdci del poder simbólic. Possible per la bona disposició, d'una bona part de la
ciutadania, a creure en ['existencia d'instáncies que els puguin guiar, tot estalviant-se fagonia de l'elecció. De tota
manera insistim que Fofici d'aprenent de bruixot no és general i tzable. Es tracta d'unes practiques propiedades per la
importancia deis mitjans de comunicado i la necessitat d'oferir aquesta mena de productes. Cal, dones, discriminar
entre els académics, en senth estríete i la carrera mediática d'alguns d'ells.

Tomant al vil metall, en relació al sexe. Cal dir que els sous, per aqüestes categories, son els mateixos, amb
independencia del sexe. Ja hem vist que la gran majoria deis catedratics i professors d'universitat son homes. Pero, ara
mateix, la qüestíó que ens ocupa és la de íes dones de les elits estudiades, professores universitáries. Tant sí son
enquestades com si es tracta de parelles deis enquestats, 22 en total, cobren el sou indicat si son Catedrátiques o el
mateix que els Catedratics d'Escola Universitaria, si son Titulars. I les consideracions fetes en relació ais complements
salaríais son, d'entrada, exactament les mateixes.
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IMustració 4-4. Els salaris en el sector periodistic i audiovisual.

lronies de la vida. Resulta especialment difícil aconseguir informació sobre les elits deis informadors professionals. En
especial pe] que fe referencia ais seus ingressos económics. Sobretot quan es tracta de fitxatges a la radio o la televisió
o deis directors deis mitjans escrits. Tant si els medis son públics com privats. Saber-ne mes coses és un deis objectíus
que traslladem al projecte. Important el paper de les productores audiovisuals en el camp de la televisió, pero també en
e! cinema, la publicitat, els vídeo-jocs, etc. A destacar empreses catalanes com les que están integrades en el grup
Mediapro, Gestmusic Endemol, El Terrat, Diagonal TV, Media Park, Neptuno Films i altres. Molts deis grans
pressupostos i grans sous per a les estrelles de la TV els facturen aquesta mena de productores*.

També resulta difícil conéixer els ingressos deis alts carrees deis mitjans**. Tant si son homes com dones És mes fácil
assabentar-se deis sous oficiáis deis carrees de segon i de tercer nivell. Per exemple, deis mitjans de comunicado
escrits. El que constava en els convenís deis diaris Avui i ElJPeriódico , son aquests sous:

Taula 4-1 l.Taules salaríais d'alguns diaris, radios i televisions.

CATEGORIES PROFESSIONALS

SUBDIRECTOR
REDACTOR CAP
RHDACTOR CAP SECCIÓ
REDACTOR SUBCAP SECCIÓ

ANUAL
AVUI*

41.443 €

38.179 6
32.564 €

SOI)
/SOU MIG
POBLACIÓ**

200%

184%
157%

ANUAL EL
PERIÓDICO*

56.605,20
5)916,94

47.466.67

SOU
/SOU MIG
POBLACIÓ**

275%
250%
229%

Foot: Conven Diwi Avui (2001-2003) i ooaveoi El Periódico (2002-2005).
•Aquí cal afegtr-hi l'a&tigwtsL. ta nocturnital i el plus deis djumengea.

1 en el cas de Catalunya Radio i TV3:
CATEGORIES
PROFESSIONALS
•••N1VELLF

•"•NIVELL G

ANUAL*
CatRádio
32.922,88 €

39.376,09 €

SOU/ SOU MIG
POBLACIÓ**

158 %

190%

CATEGORIES
PROFESSIONALS
CONDUCTORS
ÍNFORMATIUS,
CORRESPONSALS.
REALITZADORS

ANUAL*
TV3
40.231 €

SOU/ SOU MIG
POBLACIÓ**

194%

Fort: Conveni Catalunya Radio (2001 al 20041
*Aquí cal afegir-hi l'anliguitat, la noctumitat, la flexibilitat, els toras i el plus deis diumenges.
"Resultaría molí raes pertinent trcball&r amb la mediana. Pero no disposem d"aquesta dada per Catalunya. De tola maneta és pot estimar en un 20% per sota de la milja
que ¿s de 20 730.67
"••NIVELL F. Función» que aupcuen U tealruaciA de lasques técniques compteses i heierogónies. amb objectiui globab defiráis i ilt greu «fcxigtacü en autonomía, iniciativa i responubiliut.
Formoció TÍIUISCJÓ o cotnáxemcotSídqiJinls cu d desenvolupaineni Je la sevs professirt. equivalent aEitudiiUrrivenilansdoGiSu Milja,c(Mnple<ado amb una «periénci» dilatada andseu sector
pnifeMiuiul, o a Esiudij Univenitaii» de grau superioi. completada amb una farmació especifica en el I loe do (rebatí (lexl conueni)
•""NIVELL G. lí! pras t i^ pcr1»nyein a »quMi gmpdesorvohipa ihscámxs de diiccdó o exctucio dcii nuteúos nivdIs • lesdiftrcntji uniittR orgaiiiiaiivta«i que s'cjtruciura ['emprem. En
aquesl nivell o gnip profaJiunil figuren lo» el» I loes de treball en qué, i mes de ser II oes de comandament i respoiuubilitai mes elevada, la persona que els ocupa «JUtneix el) objectiua que ti marca
la DirecciA, par 1* quíl cosa queden fon de Tinibii étí Conveoi (tert wutveni).

Ja hem vist en l'apartat anterior que la proporció de dones és majoritária en la professió en conjunt, pero minoritaria, si
només tenim en considerado els alts carrees. De tota manera cal recordar que I'increment de la feminització deis
estudis i de la práctica periodística ha crescut de manera espectacular. Entre els nous periodistes hi ha moltes dones. 1
els nous son els que fan les feines menys reconegudes i están pitjor pagats. I aixó, en bona part, explica la percepció de
discriminació salarial, per rao de genere***. Pero, en ámbits precaritzats, com el del periodisme digital, hi ha tants
homes com dones amb contractes a precari, que sovint no reconeixen la seva condició de periodista. I un 38% del total
del col.lectiu cobra menys de 900€ mensuals****.
* És el cas de la noticia, filtrada a ta premsa recentmenL possiblement grades al canvi de color del govcm de l'Hstat Espanyol, i apareguda quan ja
havfem tancat aqüestes planes. El comunicador cátala, Jordi González, va rebre de la cadena pública Televisión Española, sense gairebé cap
contraprestacio, 2,4 milions d'euros, per via de I' empresa Microproducciones, de la que ¿s soct.

** O les noticies en rclació a les aud¡Iones, també de la TVE, que viu arrossegant, de fa anys, un profund déficit. El director general de l'Ens. i'any
2003, va cobrar, anualment, 124.748,40 euros, sense contar despeses, cotxe oficial i dieies. I el matcix fará la seva successora, tot i el canvi de color
del govcm i de sexe del director, I'any 2004. amb la corresponent actualització per causa de I'IPC. El cap d' informatius de TVE va cobrar. I'any
2003, un salan brul anual de 87.202,34 euros, sense comptar complemente, dictes, despeses i cotxe oficial Cami que sembla seguir el nou director
d'intbrmaüus el 2004, amb un sou brut de 89.449,21 euros. L'entitat estatal en qOestió, amb una important dekgació a Catalunya sembla que té 22
directius amb sous superiors al presiden! del govem de l'Estat (81.661,44 euros), i 40 cobren mes que els vicepresidents del govem (76.753,56
euros) o que els ministres (72.048,96 euro). Tot i que caldria estimar que representen les despeses, dictes i altres, en el cas deis polltics. La pregunta
és: podem extrapolar la situado de la televisió velna a la televisió pública catalana? No no sabem. Pero estaría be tractar d'esbrínar-ho en el
projecte.

*** L'enquesia, ja citada, encarregada peí Collcgi de Periodistes de Catalunya de l'any 2000, dirigida ais memores de la professió, dedicava un
seguit de preguntes al que en dcia la "discriminació de la dona". A la pregunta de si l'enquestnt "creu que existeix algún tipus de discriminació per
rao de sexe" el 48,5% responien que No, i el 47,3% que Si. Entre les dones, el "Si" arribava al 65,4%. 1 a la pregunta de si aquesta discriminació
implicava un dcsajiist salarial, el 42% dcia que 5/ ¡ c! 48,8% que M>. Les respostes afirmatives de les dones arribaven al 58,1%. Dcu ni do de la
disparital de posiciuns. Sobretot tractani-sc d'un aspecte objectiu i objectivablc! On mes rcsposlcs apuntaven que la condició femenina podia ser un
inconvenienl era en la promocíó professional (33,5%). I segurament la clau de l'afcr ha de ser aquí.

**** Grup de Pcnodistes Digitals (GPD) i el Sindical de Periodistes de Catalunya (SPC), Informe sobre la situació laboral i professional deis
periodistes digitais a Tatahinva (amb la collaboració del Coitegi de Periodistes) Barcelona: 2003



TMustracíó 4-5. Els sous deis polftics. Any 2004.

Els sous deis polítics son forca mes alts que els deis catedrátics i els periodistes. Pero mes baixos que e! deis
executius de les grans empreses. De tota manera fan de mal comptar les despeses de representació, les targetes de
crédit de les institucions, els servéis en especies, etc.

Tot i amb aixó cal recordar que el que caracteritza el capital deis polftics és el poder. La capacitat de decidir, també
sobre gran quantitat de recursos económics. En la Ilista que segueix, molts deis carrees teñen prerrogatives sobre
molts mes recursos económics que no molts executius. Tant li fa si son homes, que n'hi ha mes, com si son dones.

Taula 4-12. Retrihucions deis órgans superiors, alts carrees de l'Administració ¡ carrees directius de les entitats
autónomes i entitats gestores de la Seguretat Social. Generalitat de Catalunya. Retribució anual bruta. Any 2004.
Comparado amb el sou mig i el sou mfnim ¡nterprofessional.

Carree Anual Sou/Sou mig
població

Sou/Sou minim
interprofessiona

'arree Anual Sou/Sou migpou/S
població

$ou minim
¡nterprofessional

Govern. Carrees directius de les entitats. Especifiques (segueix).

resi<ient/a (I
lome)

147.958.566 714% 281 2% )irector/a de la Direcció
Científica (ICS) (1 home)

91.080,00
6

439% 1731*

l'onseller/a
3 1 % dones)

11 ¡526,42 € 538% 2120% 5ircctor/a de la Divisió de
l'Alenció Hospitalaria
[ICS) (1 home, el mateix
de la Direcció Científica)

91.080,00 439% 17311

Alts carrees deis departaments. 3 i rector/a de la Direcció
de Recursos Humans (ICS)
1 dona)

87.423,98
€

422% 1662^

Secretan/aria
leneral (13%

dones)

81.703,64 6 394% 1553°/. íirector/a de la Direcció
Económica i Financcra
[ICS) (1 dona)

87.423,98 422% 1662°

Seerelan/ária
ectoríal {30%

dones)

81.703,64 € 394% 1553%

Director/a
general (35%
dones)

76.648,88 € 370% 1457%

Alts carrees deis departaments. Especifiques.

)irecior/a de la Divisió de
'Atenció Primaria (ICS) (1
tome)

Vocal del Tribunal de
Defensa de la
:ompeléncia(')(4)

87.423.98
6

81.703,64

76.648,88

e

422%

394%

370%

1662VJ

1553%

1457%

Secretan/aria
general de la
Presidencia (I
íome)

110.487,58 € 533% 2100% President/adelaJuntade
Cmvcm de ('Instituí Caíala
[le la Dona (I dona)

81.703.64 394% 1553%

Secrctari/ária
del üovem (1
home)

110.487,58 6 533% 2100% Director/a de l'Institul
átala d'Assisténcia i

ierveis Socials (1 home)

81.703.64
6

394% 1553%

Director/a del
abinet Jurldtc

(I home)

110.487,58 6 533% 2100% 3irector/a
d'lnfraestnictures i Servéis
récnics(ICS) (1 home)

77.413,84
6

373% 1471%

Carrees directius de les entitats. Director/a instituí
lesenvolupament
Comarques de l'Ebre (I

59 466,00
6

287% 1130%

Director/a
il'Hntilal
Autónoma (17%l
dones) |

76.648,88 6 370% 1457% Director/a de lúnula!
Autónoma de Difusió
Cultural (I dona)

60.960,84

e
294% I15Í

Carrees directius de les entitats. Especifiques. Gerent del Patronal de Is
viuntanya de Montserrat (1
lome)

55.022,46 265% 1046"!

Director/a
Gerent de
['Instituí Cátala
de la Salut (I
lióme)

113.219,96 6 546% 2152% 3ireclor/a Instituí
descnvolupament i
jromoció Alt Pirineu i
Aran (! home)

53 491,52
6

258% 10I6VJ

PresidemVa del
Tribunal de
Defensa de la
Compctóncia (I
home)

111.526,42 6 538% 2120% Director/a de la Biblioteca
de Catalunya (1 dona)

60.960,84
6

294% II5Í

Entitat
Autónoma del
Diari Oficial i
de Publicacions
II homet

88.119,48 6 425% 1675%

Font: Elaboració orooia a oartir de la oamna web del Deoartamcnt de Govemació de la Generalitat de Catalunya;



Els sous deis polftics (segueix).

A ta Diputado de Barcelona h¡ ha 51 diputáis, deis quals 10 son dones (20%). La remunerado varia en fundó de
quins son els carrees que ocupen. En la remuneració es discrimina entre retribució ¡ indemnitzacíó. Per exemple, el
president rep un total de 126 mil €. Pero 30 mil son en concepte d'indemnització, vista la molestia que pot
representar assistir a les sessions del plenari.

Taula 4-13. Remuneracions de la Diputado de Barcelona. Fetes publiques l'estiu del 2004.

Organs superiors

Presiden!. ,

Viccprcsidcn!

Adjunt a la presidencia

'resident grup polític de la corporació

>rcsidcnis d'área, delegáis i adjunts

•onaveus deis grups polítics

Diputa!"

i\ssessors***

Al tres Carrees
Caps de gabinet. coordiniidors d'área i directora de serve:

Caps de servei i d'ofícina

Anual

125.6466

94.707É

94.7076

94.7076

74.762tí/84.345f

71.684*

17.O42C/31.124€**

i 1.0236/59.2236** • •

71 6296/85 436 €

54.0356/64.818*

Sou/Sou m ig població

606%

457%

457%

457%

370%/407%

346%

82W150%

I50W286*

346W412%

261W313%

Sou/Sou mfnim
nterprofessional

1991%

1500%

1500%

1500%

1180%/1336%

1136%

270%/428%

491%¿931%

1135%Ü354%

856%/1027%

Fort: Página web de la Diputado de Barcelona: teip-. WAM JI¡M •.•• i. >.l<|."">•••"' I > :inl
*Scnsc cap responsabilital especifica i amb la ¡unció d1 assistir ais plcns i tes enmíssions,
** Indannilzació, segons la seva participactó i si el seu lloc de residencia está mes o menys allunyal de Barcelona,
• " L a Diputado de Barcelona no concreta ni el nombre tola) d'assessors ni quina es la seva distribuctó per grups
" • • L a seva nmriú és la de prestar assessorameni ais diputa» provincials i oís scus respectius grups No obstan), en incites ocasions, aqüestes assessones serveixen per
pernictre ais grups (al Govcm i a l'oposició) situar-ti i persones que dediquen el seu temps professional al seu respectiu parlil, amb una alenció mínima o luexislenl a la
corporacio provincial

Deis 51 diputáis hi ha 17 alcaldesses i alcaldes. La resta son regidors. És de suposar que amb les corresponents
retribucions. En el cas de Barcelona, la remuneració de I'alcalde és 125.646 € (606% del sou mig, 1991% del sou
base). L'Ajuntamenl de Barcelona disposa de 182 assessors (deis quals en desconeixem el sexe) que cobren entre
25.752 i 50.6816 (entre el 82% i el 150% del sou mig i entre 270% i 428% del sou mfnim ¡nterprofessional). molts
deis quals fan aquesta activitat a temps parcial. Ens agradaría saber quina és la seva jornada i en qué consisteixen les
seves obligacions.

En un aítre nivell polític i administratiu ens trobem els representaras del Parlament Europeu. N'hi ha 735,
Aproximadament un 30 % son dones. A fináis de Pany 2002 es van fixar un sou de 8.671 € mensuals per a tots i
cadascun deis membres d'aquest pintoresc Parlament (si no ens deixem res, 104.052€ a l'any, el 502% del sou mig
de Catalunya i el 1648% del sou mínim interprofessional). No está gens malament, tenint en considerado que les
seves funcions han estat básicament simbóliques, fíns ara. De vigilancia de la correcció política, pero sense massa
competéncies. Amb afers entre mans del tipus: "el Parlament Europeu alerta que Pus deis sónars marins podría
perjudicar la salut de balenes i dofíns". En la mateixa sessió que van fixar-se aquest sou, també van reduir Pedat de
jubilado ais 63 anys. Diñcil d'entendre, tenint en considerado que fíns ara la seva funció ha estat la de fer de
cemenliri deis elefants de la política. I son els polítics de PEuropa que ¡nelou Portugal, amb un sou mínim
interprofessional, el mateix any 2003, de 416 € al mes. Sou que cobra gent que, en moltes ocasions, fa feina
productiva, d'aquella que pot trobar algú disposat a adquirir-ne el resultat.

I els Diputats del Parlament de Catalunya? Preguntareu obligatóriament, tenint en considerado que en el nostre
treball sobre les elits polítiques está central en ells. No podem donar les dades per qué no son publiques. El reglament
del Parlament prohibeix expressament fer-les publiques. 1 no les hi fan. Podría ser un cas la mala consciéncía, rara
qualitat entre la classe política, producte de la generositat del sou, que els fa vergonya que siguí coneguda. Pero,
per les noticies que tenim, segurament es tracta de sous mes ajustats que els deis alts carrees de la Generalitat, la
Diputado i de molts alcaldes i regidors. I donar-los a conéixer posaria en evidencia aquests darrers. I podría
constituir un mal exemple. Qui sap si haurem d'esperar que s'apugin el sou, en sessió solemne, per veure canviar la
normativa sobre la seva publicitat.

Posem de costat dues dones. La primera amb un sou entre el sou mig i el mínim interprofessional (el de la majoria), i
la segona una Consellera o una Directora General de la Generalitat. Observem els seus ingressos mensuals, pero
també el seu reconeixement social i els seu poder. Pensem en la jornada que les espera el mateix día, des de que es
lleven, fins que van a dormir. Qui s'atreveix a dir que les dones en les posicions socials mes altes, en tant que dones,
están en una posició dominada igual que les altres dones?
16 de les dones considerades en Penquesta podríen aportar-nos informado addicional per respondre correctament a
aquesta pregunta.



lMustració 6. La proximitat social deis casats a Catalunya.

Ja fa molt temsps que els sociólegs estem avisant que cupido, quan lienta les fletxes, fa una mica de trampa. No va a
cegues. Tot i la infíuent ideología de l'amor romántic, centrada en la idea que Felecció de pareila está en relació a
l'amor i no a les conveniéncies. El cert és que hi ha unes fronteres socials, sovint invisiblese pels mateixos interessats,
que acaben ajuntant ais que s'assemblen i separant els diferents. Les possibilitats d'aparellar-se son directament
proporcionáis a la proximitat deis origens socials i a la simitud de les trajectóríes.

Si volem expressar quantitativament aquesta idea, ens trobem amb una serie de dificultats. La primera és que hem
d'anar a parar al registre legal i estadístíc de les pare lies casades. Pero molta gent no surt, perqué no es casa, passant
per la vicaria o el jutjat. Alguns polítics "progresistes", preocupáis per aquest inconvenient que pateixen els científlcs
socials, que fan recerca en aquest tema, van inventar-se el registre de parelles que no es volen enregistrar. Aixó s'ha
institucionalitzat amb éxit en molts paísos europeus. No és el cas del que ara s'ens ocupa. Dones per europa Catalunya
no és una unitat estadística a considerar. Aixi, les xifres facilitades per Eurostat son les següents:

Taula 4-16. Percentatge de parelles vivint en Hiure unió.

Total
Gaip d'edat

16-29

EU-15
9
33

B
9
35

DK
17
57

D
9
35

EL
1
8

E
3
12

F
10
41

IRL
4

29

I
2
11

L
7

27

NL

15
56

A
9

30

P

5
15

FIN
21
81

S
23
70

UK
13
53

Font: Eurostat p?rrK>oraphÍc statistica. Eurooean Communitv houaahoM panal, uaera" datábase vereion. Decerober 2001 Dadas de 1998

La combinació de les rigideses de la tradició católica, compensada amb un cert el laxisme estadístic, sense el qual la
vida seria molt difícil, acaben donant la imatge que PEuropa del Sud passa sistemáticament per Paitar i el banc deis
acusats per fer-hi constar els mals d'amor. Pero si observem les dades del registre de naixements, tramit d'obligat
acompliment a tot el continent i les ules britániques, i considerem els filis nascuts fora del matrimoni, veiem que les
xifres queden forca matitzades. Tot i Faventatja de nordics i centre-europeus.

Taula 4-16. Percentatge de naixements vius fora del matrimoni.

1970
2001

EU-15
6

30"

B
3
21

DK
11
45

D
7
23

EL
1
A

E
1

18

F
7

43

IRL
3

31

1
2
10

L
4

22

NL

2
27

A

13
33

P
7

24

FIN
6

40

S
19
55

UK
8

40

IS
30
65

Ll

5
NO
7
50

CH
4
11

Font: Eurosiat. Damoonrohk: stffiistire European Communitv housahokj panal, usare' datábase vereion. Decembef 2001.

Sí els 2001, un de cada cinc nens naixien fora del matrimoni a l'Estat Espanyol, possiblement a Catalunya en naixien
molts mes fora de la barrera legal. Bé, aquest és el primer inconvenient per arribar on volem anar a parar. El registre
de parelles te un bon forat. Allá on la llibertat s'en felicita, la recerca quantitativa s'en dol.

El segon, és que la única dada que hem pogut aconseguir deis casament enregistrats, que serveixi per assenyalar la
intenció amb la que Cupido apunta a les seves victimes, és ['ocupado deis que es casen. Una dada pobra, quan volem
contrastar la hipótesi de la proximitat deis origens socials i les trajectories deis casats. A mes, totes les classificacions
de les ocupacíons son prou problemátiques, com ja hem assenyalat. Pero encara ho son mes quan es treballa amb dades
que han estat captades en aquelles circumstáncies. 1 ofertes per a la seva consulta en el nivell de classifícació mes
resumit de la CO-94.

Pero, tot i les limitacions inherents a la font deis legalment aparellats, podem veure tendencies prou clares en el sentit
assenyalat. Per exemple, l'atraccció fatal que senten els individus que s'adscriuen professionalment en la categoría de
'Técnics i professionals científlcs i intel-lectuals' a trobar l'estabilitat emocional amb dones de la mateixa professió.

Taula 4-16. Matrimonis deis homes que declaren ésser 'Técnics i professionals cientffícs i intel-lectuals4 segons la
professió de les dones.
3ro)essió
Homes

'rofessional.
ecnics.

1985

1990

1995

2000

2002

Professió clones

ProfesSionsl
s, técnics,

45%

50%

53%

54%

53%

3ersonal
iirectiu

0%

0%

1%

1%

1%

Personal
¡administra!! u

21%

25%

24%

22%

22%

Gomera ants
venedors

5%

6%

7%

7%

7%

Personal
deis
servéis

4%

3%

3%

5%

6%

Agricultors,
ramatíers, ..

0%

0%

0%

0%

0%

'roducció

assimilals

5%

5%

4 %

4%

4 %

corces
Armadas

0%

0%

0%

0%

0%

Esludianls

10%

4 %

3%

2%

2%

Fe lites
lar

10%

4 %

3%

2%

2%

Jubiláis,
elirats,.

0%

0%

0%

0%

0%

Mo
Dlassificals

0%

0%

3%

3%

4 %

Mohi
xnsla

1 %

2%

0%

0%

0%

Font FlnhoraciiS nnSnia a nartir de les rfades de PIDESCAT
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La proximitat social deis casats a Catalunya (continuado).

També destaca la tendencia endogámica de les dones que passen peí mossén o el jutge, adscrites a la categoría
professtonal de 'Prodúcelo i assimilats'.

Taula 4-17. Matrimonis de dones que declaren ésser productores, segons la professió deis homes.
Jrofossi6
Sones

issimilata

1985

1990

1995

200G

2002

Profésala hornea

Profesa loial
B, lécntcs,

5,26

5,36

6.36

7,37

9,9

'«rsonal
Iwediu

0,56

0,92

0,7

1,5

1.071

3ersanal
administráis

7,93

6,81

6,73

5,06

5,96

Comerctarrts
venedors

5,64

5,75

6.12

6.12

4.68

'srsonal
deis
servéis

6,22

5,56

5,85

4,62

3,98

fcgricultors,
Uinaders,

4,01

3,16

2,62

1,75

1,07

Jroduccíc

i asimiláis

66,37

69,76

68,73

70,87

70,51

Porcas
Armadas

0.32

0,33

0,15

0.31

0.33

Estudiaras

1.15

0,35

0,3

0,16

0,11

-elnes
lar

0,11

0,09

0.33

0,34

0,33

kijilata.
Wirats,

0,35

0,13

0,33

0,56

0,41

l o
dassrticats

0,91

0.7

1.77

1,34

1,66

4o ni
sánela

1,18

0.55

0

0

0
Fonl: Elaboració propia a partir de les dades de l'IDESCAT.
I, finalment, la preditecció de les que diuen ser mestresses de casa pels que diuen ser de la mateixa categoría que els
anteriors (Producció i assimilats):

Taula 4-18. Matrimonís de dones que declaren dedicar-se a les feines de la llar, segons la professió deis homes.
3rofessio
jones

-enríes llar

1985

1990

1995

2000

2002

Proíeosió horneo

^füfesaionnl
S. técnica, .

5,49

5.36

5.47

6,7

8,36

'arwsnal
directiu

1,2

1.52

2,26

2.59

2,98

3ereonal
Bdrramstratiu

8.01

7,07

6,86

4,92

5,44

Comorciants
i venadora

7,22

6.79

6.2

5,98

5,77

3ersonal

serváis

9,6

9,32

8,43

9,3

9.85

Agricullors.
amadora.

6,89

5,25

4.49

3,12

2,53

3roducció

i asimílate

54,69

58,3

57,17

56,21

55,28

F otees
Armados

0,53

0,82|

1,2

0.47

0,19

Estudiante

1,11

0,72

0,26

0,2

0,32

-•ines
lar

0,01

0.02

0.07

0,4

0,26

Jubtlats.
fflirsts,

2,83

2,84

4,23

5,38

6,03

cfassrficals

1,05

0,59

3,36

2,72

2,98

MOhi
xjnsía

1.36

1,41

0

0

0
Fonl: Elaboració propia a partir de les dades de 1'IDESCAT.
I, per acabar d'assenyalar tes atzaroses coincidéncies a les que porta Penamorament, quan es manifesta amb els
símptomes mes greu, veiem les xifres de Pany 2002 (les darreres que disposem). Primer mirem-ho des deis homes.

Taula 4-19. Matrimonis deis homes, segons la professió de la dona. Any 2002.

3rofessió homes

Professionals, técnics,...

Producció i assimilats

% Professió dones
74,55Professionals, técnics i Personal administratiu*.

Personal administratiu*, Producció i assimilats,
Comerciants i venedors, Personal de servei i

77.88 Feines llar.
Suma (representa el 51% deis casats aquell any)'

Freqüéncia
absoluta

502S

8401

13430
Font: Elaboració propia a partir de les dades de l'IDESCAT.
•Les dones "Personal administratiu" representen el 28% deis casaments deis Técnics i professionals i el 25% deis Píoductors.
••Exclosos els 'no classlficals* casats amb 'no classificats' (4613).
Després, en un nivell mes gran de detall, des de les dones.

Taula 4-20. Matrimonis de dones, segons la professió deis homes. Anys 2002.

Professió Dones
Professionals, técnics.
Personal directiu.
Personal administratiu.
Comerciants i venedors
Personal deis servéis.
Producció i assimilats.
Estudiants.
Feines llar.
Jubitats.

49,46 Professionals, técnics.
29,84 Personal directiu.
<0,23 Producció i assimilats.
46,65Producció i assimilats.

70,51

Professió homes Freqüéncia absoluta

48,6 Producció i assimilats
Producció i assimilats.

29,22 Professionals, técnics.
55,28 Producció i assimilats.

64 Jubilats.
Suma (46% deis casats l'any 2002}*

3557

91
2740

15OS

1384

1915

116
853
64

12267
Font: Elaboració propia a partir de les dades de l'IDESCAT.
*Exck>sos els 4613 'no classificats' casats amb 'no classificats'.
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Annex 2. El sexe deis "creadors".
Els ámbits periocíístics i académics els hem vist forca masculinitzats. Pero, qué
passa amb la resta d'ámbits de la cultura? En la nostra base de dades vam fer
registre de persones que ocupen posicions rellevants en el camp cultural, que
no son ni académics ni periodistes. Hi ha 506 homes i 91 dones (82% d'homes
i 18% de dones). Entre aquests registres hi ha posicions própies de la
producció cultural, en la seva vessant artesana i industrial. Agents diversos de
les polítiques culturáis. Membres de fundacions dedicades a aquest espai.
Conservadors de museus, crítics d'att En no poder enviar el qüestionari a tots
els individus que ocupen aqüestes posicions vam fer-ho a 87 homes i 17 dones
(84% i 16%). Pero la complexitat del supercamp fa mes convenient prescindir
de determináis sectors per complementar, a partir de fonts secundarles amb
algunes dades del sexe deis protagonistes de diferents camps de l'art. No cal
dir que en el projecte caldria complementar mes sistemáticament alguns deis
camps escollits. Comencarem per la literatura.

El sexe de les elits literáries.
En l'apartat de l'edat comencávem analitzant els premis literaris. I observávem
les edats deis jurats. Ara ens mirarem el sexe. En un estudi del Departament de
Cultura26, ja citat, comptabilitzaven 1249 premis en cátala i arañes per a l'any
2000-2001. Disposaven deis noms deis jurats de 255 d'aquests premis. Un total
de 857 noms diferents. D'aquests, 583 eren homes (68%) i 274 dones (32%).
En relació ais premis rellevants seleccionats per nosaltres, ens trobávem amb
el següent:

Gráfic 4-4. Darrers jurat d'alguns deis premis mes importants. Per sexe.

D HOMES D DONES

Ramón Llull 2003

Josep Pía 2004

Sant Jcrdi 2003

3rem¡ Nacional de
Cultura 2002"

1 i i

7
i ' '

4

! i i

4

14

!

I 1 !

I 1 I

I 1 ¡

*La plena cortesa de la composició del jurat la tenim del que va atorgar els premis el 2002. Tot reconeixent els mérits
realitzats pels premiats el 2001. Pero tot i que hi ha algún petit canvi, sembla ser que la composició per sexe es manté
el 2003
** Freqüéncies absolutos

La supremacía masculina entre aquests jurats és evident. La proporció de
dones en aquests premis importants és molt baixa. Quan no inexistent. En
comparado amb el conjunt de premis, de diversa naturalesa, estudiats peí
Departament, ens trobem que com mes selecta i considerada és la posició,
menys dones hi ha. La presencia d'un tere de dones es converteix en un 4,5%
en els premis seleccionats.

26
Gabinet Técnic del DepartanKiit de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els premis literaris. EQ caíala i arante. BD castella a

Catalunya. Anvs 20Q0 - 2001. Barcelona: Cicneralitat de Catalunya, 2003.



Deis crítics és mes difícil parlar-ne. Tot i que molts d'ells fan sovint de jurat en
els premis. Per una banda hem considerat els autors que en data de Desembre
del 2003, apareixen com autors del genere "Prosa no ficció - crítica i estudis
literaris" de la base de dades Qui és qui de la Institució de Literatura
Catalana27. Per tal d'aparéixer en aquesta base de dades cal complir unes
condicions que exdouen a molts crítics literaris amb important presencia en el
seu camp i considera autors mes próxims a la Teoría i la Historia de la
literatura, tot i no considerar tesis i treballs molt especialitzats26

Per tal de compensar les diftcultats assenyalades de la base de dades també
hem fet una selecció de setze crítics literaris, importants per l'espai que
ocupen en els mitjans de comunicado. El resultat de tot plegat és aquests:

Gráfic 4-5. Els crítics. Per sexe.

Prosa no de ficció (critica i
estud s literans)**

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

*Seteccíó feta en base a la seva presencia ais mitjans de comunicado.
"Autors que en dala Desembre del 2003 apareixen com autors del genere "Prosa no ficció • critica i estudis literaris"

de la base de dades Qui és qui de la Institució de Literatura Catalana en data Desembre del 2003™

En la base de dades, menys selectiva, hi ha un 18% de dones. Pero en la tria,
feta per nosaltres, deis crítics literaris rellevants en els diaris només n'hi ha un
7%.

Anem pels premiats en certámens literaris.

Consultable en aquesta adreca:http //cultura gencat net/ilc/qeq/tndex asp
1 Veure condicions en la mateixa adreca.
1 http V/cuttura. gencat- net/ilc/qeq/index asp.
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Ets premiáis per qüestió de Mengua i literatura.
En lloc de considerar només cinc deis premis mes destacáis, tal com hem fet
en el cas de les edats, la facilitat de la captado de la data ens ha permés
amplíar-los a catorze. Sempre des el seu inici. Hi ha diferencies en la proporció
relativa d'homes i dones premiats. Pero en cap cas son mes d'un tere. I en 11
deis 14 premis no arriben a un 20%. Tant els premis a obres ja publicades com
els donats a origináis per publicar, apunten en la mateixa direcció. Tant li fa si
demanen mes inspirado o transpirado. Si son d'un o altre genere. L'ámbit és
dedomini masculí.

Gráfic 4-6. Premis destacáis en el camp literari cátala. Per sexes. Freqfiéncies absolutes.

PREMt JOAN FUSTER.ASSAIG (1972-2003) I

PREMI JOAN MARAGALL.ASSAIGf 1990-2003) I

JOCS FLORALS DE BARCELONA"**(19M-2O03)

CARLESRIBA, POESIAf 1950-2003) I

PREMI DE LA CRITICA CATALANA, POESIA(1962. 1963 i 1977-
2002)""

PERE QUART. HUMOR I SÁTIRA (1967-2003)

PREMI DE LA CRÍTICA CATALANA. NARRATIVA (1962.196311977-
2002)***

PREMI RAMÓN LLULL (1981-2003)

PREMI JOSEP PLA (19SB-20Q4)

PREMI SANT JORD1 (1960-2003)

PREMI NACIONAL DE LITERATURA DE LA GENERALITAT(1W6-
2003)

PREMI NACIONAL DE LITERATURA! 1962-2000)"

PREMIS CRITICA "SERRA D'QR" DE LITERATURA! 1967-2003)*

PREMI D'HONOR DE LES LLETRES CATALANES (1969-2003)
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Font; Elaborado propia a partir del document Els premis literaris. En cátala i arañes. En castellá a Catalunya. Anys
2000 - 2001. Barcelona: Gabinet Técnic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Febrer de 2003 De la base de dades de premis Irteraris del Departament de Cultura de la Generalitat30.1 d'informació
deis certámens en els convocan ts. Edito riáis, associadons, etc

*ConskJerats conjuntament tots els premis de literatura (Assaig. Biografía, Contes, Critica, Dietarí, Edictó, Epístolari,
Estudí, Historia, Memóries, Narrado, Novel la, Obres Completes, Poesía, Proses i Traduccions) Eis ámbits en els quals
hi ha una presencia relativa quantitativament important, tot i que no majoritária de la dona son: Estudi Literari i
Traducdó de Novel la i Prosa)
"Premi Nacional de Literatura instrtults per la Generalitat i atorgats peí Servei del Llibre del 1982 al 1987 i per la
Institució de tes Lletres Catalanes del 1988 al 2000 Teatre. Assaig, Literatura infantil, Literatura juvenil, Traducció,
Narrativa. Recerca sobre llengua i literatura. Poesía, Prosa. Narrativa, Assaig, II lustrado de llibre infantil
***Convoca "Assodacion Española de Críticos Literarios" amb la col laborado de l'Associació d'escríptors en llengua
catalana. Anys 1962, 1963 i 1977-2002

'Comptades conjuntament la Viola d'Argent. l'Englantina d'or i la Flor Natural

http //cultura penca! es/preltf palmares htm
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Podríem sentir-nos temptats de pensar que aquests resultats son deguts al
període escollit. Que en moltes ocasions, en fundó del premi, abasta el període
franquista. I que triant-ne un de mes recent per a cada premi el resultat seria un
altre. Per exemple els 10 darrers anys.

(ira Tic 4-7. Els darrers deu anys (1994-2003) d'alguns premis destacáis en el camp I iterar i.
Distribució deis premiats per sexe. Freqüéncies absolutes.

j DHOMES

PREMI JOAN FUSTER. ASSAIG

PREMI JOAN MARAGALL. ASSAIG

JOCS FLORALS DE BARCELONA

CARLES RIBA, POESÍA

QDONES

DJ

PREMI DE LA CRITICA CATALANA. POESIA [

PERE QUART, HUMOR I SÁTIRA [

PREMI DE LA CRÍTICA CATALANA. NARRATIVA [

PREMt RAMÓN LLULL [

PREMI JOSEP PLA [

PREMI SANT JORDI f

SREMI NACIONAL DE LITERATURA DE LA GENERALITAT

PREMI NACIONAL DE LITERATURA

PREMIS CRÍTICA "SERRA D'OR" DE LITERATURA

PREMI D'HONOR DE LES LLETRES CATALANES

TT1

J 13 I

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Font: Elaborado propia a partir del document Els premis literans. En cátala i arañes. En castella a Catalunya. Anvs
2000 - 2001. Barcelona: Gabinet Técnic del Departament de Cuttura de la Generalitat de Catalunya.
Febrer de 2003 De la base de dades de premis literahs del Departament de Cultura de la Generalitat. I d'informactó
deis certamens en els convocants. Edrtorials, assoclacions, etc

En algunes ocasions les dones queden millor representades que si considerem
els certamens des del seu inici. És el cas de 8 deis 14 premis considerats. En 4
"empitjoren". I en els dos casos restants queda igual.

Els premis atorgats per la crítica a obres ja editades mantenen la distribució
entre sexes que observávem en considerar els certamens des de la seva
fundado. La tendencia deis premis donats per institucions publiques i
associacions a tota una trajectória van a parar al domini deis homes. Es tracta
d'un reflex de la propia historia del camp. Pero tampoc hi ha una tendencia a la
feminització en els certamens anuals atorgats per l'administració catalana.
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Caldria veure que passaria si consideréssim els premis d'ámbit municipal31. De
les convocatóries en prosa destaca l'augment de premiades per part de dues
editorials privades. I l'augment de reconeixements a les dones en el camp de
la poesía segueix deixant-les amb menys d'un 20 % deis premis.

Si els premis, considerats des del seu origen son en 85% per a homes i un
15% per a dones, considerant només els darrers 10 anys la proporció es de
83% i 17 %. Tot i el canvi de tendencia, de ben segur que no és tracta d'una
revoluctó. Els distingits en ets premis literaris considerats son fonamentalment
de sexe masculí.

Seria interessant fer un estudi mes exhaustiu del sexe en els premis del món
literari cátala. Especialment per veure que succeeix amb els premis
expressament dedicats a nens i joves. Pero, en el nostre cas, fugiríem d'estudi,
dones el treball vol ser una aproximado a les característiques i la trajectória de
les persones mes destacades en els diferents camps a Catalunya. I els nens i
joves majoritáriament queden, en nom propi, fora d'aquest coMectiu. I tal com
ja hem vist en tractar la qüestió de l'edat.

Tot i que en ocasions les posicions rellevants de la industria editorial podríem
situarles en l'ámbrt económic, la seva influencia determinant en el camp de la
creació literaria ens les fa considerar en l'ámbit cultural.

Els editors i distribuídors.
Aquí també predominen els homes. En una proporció menor en el cas de la
Junta del Gremi de Llibreters que en el deis directors literaris i d'editorials.
Pero on hi ha menys dones és en el Pie de la Cambra del llibre on hi ha
representada la industria del llibre i les arts gráfiques.

Gráfic 4-8. Editors, llibreters i empresaris del món del llibre. Distribució per sexe.
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• HOMES ODONES

Pte de la Cambra del
Llibre de Catalunya**"

] Junta del Gremi de
\ Llibreters"
t

Directors Editoriats i
Iteraris*

1 \ ! •

1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
i

t

*Hem fet una selecció. considerat els directora editorials i els literaris. Les editorials considerades han estat 1984,
Anagrama, Columna, Curial, Destino, Edicions 62, Empuñes, Enciclopedia Catalana/Proa, Galera, La Campana, La
Magrana, Lumen, Planeta, Plaza i Janes , Publícacions Abadía Montserrat. Quaderns Crema, Tusquets. Gairebé totes
les mes importants en literatura, algunes d especial qualitat en generes diferents de la literatura. Han quedat excloses
les que editen fonamentalment llibre de lext
"Junta del gremi de llibreters vigent el desembre del 2003.
' "P ie de la Cambra del Llibre de Catalunya a desembre del 2003.1 son representáis editors. llibreters, distribuídors i
gráfics.

Bn el cas deis premis Ciutat de Barcelona dedicats a la literatura i la tradúcelo, atorgats des de 1996 fins el 2002 la proporció de
premiáis és de 80% d'homes i 20 % de dones.
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El domini masculí és ciar en tot el camp. Aixó es fa mes extrem quan els agents
d'aquest camp ocupen un espai que intersecta amb el de ('economía. I la
presencia de la dona tendeix a equiparar-se a la de l'home en aquells sectors
del camp que s'aproximen a la política. Per exemple les associacions
d'escriptors. Tant en relació a Junta Directiva de l'Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana com en el cas de la Junta Directiva del Pen Club s'observa
una proporció d'homes i dones que históricament s'ha anat aproximant a la
paritat.

Grafic 4-9. Evolució de la composició de la Junta directiva de l'Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana. Per senes. FreqOéncia absoluta.

Font: Elaboració propia a partir de dades de I'AELC.

El paper públic d'aquestes associacions i la seva funció com a grup de pressió
davant les administracions, sumada a la tendencia del món cultural de voler
presentar-se i representar-se d'una manera políticament correcta podría
explicar l'evolució de I'AELC. O el d'una organització encara mes directament
preocupada pels afers polítics com el Pen Club.

Gráfíc 4-10. Evolució de la composició de la Junta Directiva del Pen Club Cátala. Per sexes.
Freqüéncia absoluta.
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Font: Elaboració propia a partir de dades del Pen Club Cátala.
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Aixó també és observable en organitzacions com la Institució de les Lletres
Catalanes. Aquesta té com a objectius promoure la creació literaria en llengua
catalana i donar-la a conéixer i difondre-la a dins i fora de Catalunya. I
promoure el llibre i la lectura. De fet es tracta d'una instancia mediadora entre

104



els l'administració i el món de la creació literaria. Encarregada, per tant de
promoure polítiques culturáis relatives a aquest camp específic de l'art.
Aqüestes característiques podrien explicar que la composició sexual deis
órgans de govern pugui ser la següent:

Gráfic 4-11. Composició deis órgans de govern de la lnstitució de les Lletres Catalanes. Per seie.
Gener del 2004.

Junta de Govem

0% 20%

Font. Elaboració propia amb tes dades de la ILC.

40% 60% 80% 100%

En aquests casos les dones i son forga representades en contrast amb les
altres instáncies considerades. Pero, mes enltá d'aquestes esferes de
representació política i corporatista, pero també en sentit teatral, el gruíx del
camp literari está profundament afectat per la dominació masculina. Pero, és
legítim estendre aquesta característica a la distribució per sexes deis mes
reconeguts a tots els camps de l'art? Veiem algún exemple d'altres camps de
l'ámbit de la creació.
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Algunes dades sobre el sexe deis protagonistes en altres camps de l'art i
la cultura.

La música
Hem considerat els 143 membres de TAssociació Catalana de Compositora.
Només ni ha 18 dones. I una altra font, interessant i serios llistat de
compositors que fa en Llorenc Balsach, de Sabadell, al seu Directori de la
Música Catalana32. Hi ha 106 compositors, deis quals 10 son dones. Del
mateix directori en traiem que deis intérprets solistes recollits hi ha 29 dones i
69 homes.

Gráfic 4-12. Músics: Compositors de l'Assoclació Catalana de Compositors i intérprets del
Directori de Música Catalana. Per sexes. FrcqQencies absolutes.
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Fonts: Elaboració propia amb les dades del Directori de Música Catalana i de les de l'Associació Catalana de
Compositors
•Directori de música catalana: només els intérprets

100%

L'arquitectura.
De la llista de 50 arquitectes de la Barcelona Olímpica, del Fórum 2004, premis
FAD consideráis ja en relació a l'edat, 45 son homes i 5 son dones.

Grafíc 4-13. Arquitectes, scgon la nostra selecció. Per sexes. FreqOéncia absoluta.

DHOMES ODONES

46

20* 40% w* 70% •Mt

Font: tlaboració duna selecció a partir de tonts di verses i pagina web oficial del Collegi <T Arquitectos.

32
. wc rx oí 11 n

106



El cinema.
De 80 directors de cinema, catalans, tot i que molts no fan cinema en cátala, 72
son homes i només 8 son dones.

Grafic 4-14. Directors catalans de cinema, amb independencia de I'idioma de les seves peMfcules,
segons la nostra selecció. Per sexes. FreqQéncia absoluta.
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Font: blaboració d'una selecció a partir de fonts diverses.

Les arts plástiques.
Ara anem per les arts plástiques. Hem fet una tria de 18 galeries. Hi ha una
certa representado del camp. I en tot cas hi son les que teñen mes pes. Hi ha 3
dones titulare, 3 mes que comparteixen la titularitat amb homes. La resta son
homes.

Hem escollit 33 artistes plastics de les diferents disciplines. Els que d'alguna
manera el representen, en les seves posicions mes rellevants, segons la nostra
manera d'entendre el camp. N'hi ha 4 que son dones. La resta homes. Fent
una selecció menys severa, hem construít una llista de 193 artistes plastics,
deis quals 150 son homes i 43 dones.

Deis 125 associats que figuren en el directori de l'Associació Catalana de
Critics d'Art (ACCA), 72 son dones. I segurament que si triem els que mes ens
sonen estaríem en la mateixa posició. Pero molt possiblement si pensem en la
gent amb mes prerrogatives a l'hora de decidir que és digne de ser considerat i
que no, caldria anar mes enllá deis critics. El rovell de l'ou está constituí! per
determináis conservadors de museus i comissaris. Aquí segurament sortirien
molts mes homes que dones. Caldrá treballar-ho. Queda pendent completar la
informado del camp. Afegim-hi els membres del patronat de la Fundado del
Museu d'Art Contemporani de Barcelona El museu de referencia de l'art
contemporani a Catalunya. Hi ha 12 dones de 42 membres.

Fem-ho gráfic. Primer per la llista menys selectiva, pero forga exigent
d artistes plastics.
Gráfic 4-15. Sexe deis artistes plastics catalans, segons la nostra selecció (190). FreqQéncia absoluta.
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Fonl: I laboracio duna idcccio a partir dt tbnb diverses.
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