
Anem Fent!

D ijous passat, dia , es va ce-
lebrar el Dia Internacional
de la Dona. Per tot arreu del
món. Tradicionalment ha

estat una jornada de protesta, reivindi-
cació i d’exigència de les dones davant
de la minusvaloració social, econòmica
i laboral que han patit històricament.
Enguany a Espanya s’havia convocat
una vaga general, durant el temps de
preparació de la qual s’havien proposat
diversos objectius de reivindicació entre
els quals sobreeixia acabar amb bretxa
salarial que hi ha entre els guanys dels
homes i el de les dones que tenen idèn-
tic lloc de treball i mateixa responsabili-
tat professional i també denunciar l’a-
nomenat sostre de vidre, eixa barrera in-
visible i indemostrable que pareix impe-
dir l’ascens de les dones més qualifica-
des als llocs més alts de l’escalafó de de-
cisió i de gerència empresarial. La parti-
cipació amb les concentracions per la
vaga general foren massives per totes les
ciutats espanyoles.

Jo he sigut testimoni del canvi que ha
experimentat la situació de la dona els
darrers seixanta anys en el meu àmbit
familiar. Ma mare, Lolita, a final dels
anys quaranta, treballava en la Perfu-
meria Bernabeu al carrer Major de Gan-
dia, la qual va deixar en casar-se amb
mon pare, perquè aleshores el paper de
la dona casada era la d’ocupar-se de la
casa i de criar els fills. Pel matí, després
d’eixir nosaltres cap a escola, ella nete-
java, llavava i planxava la roba, compra-
va en la botigueta de baix de casa, cui-
nava, ens escudellava a la taula, escura-
va després i quan nosaltres tornàvem de
vesprada a l’escola ella seia en la seua
cadira de bova i feia calça escoltat la rà-
dio en la saleta. A la nit, quan arribava
mon pare de la faena, reprenia la sessió
a la cuina. Mai es va plantejar que les
coses pogueren ser d’una altra manera,
mai la vaig escoltar queixar-se del seu
destí. Pareixia feliç veient com la meua
germana i jo anàvem creixent física-
ment i espiritualment, com el seu home

era un bon marit i un bon pare. Simple-
ment! Mentre va viure jo no em vaig
adonar que ma mare tinguera una gran
influència en la meua formació perso-
nal o intel·lectual, però ara que fa anys
del seu traspàs els assegure que el seu
esperit està entre les línies de tots els ar-
ticles de tarannà reflexiu que jo escric
per a tots vostés. Dona!

La meua germana, Amparo, tres
anys més menuda que jo, estava aboca-
da, domèsticament a, quan acabara l’es-
cola elemental, anar a classes de costu-
ra i a ensenyar-se a cuinar per a ser una
mestressa de casa com Déu manava!
Arribat el moment, vivíem a València,
on ens havien traslladat pels meus estu-
dis de medicina i, aleshores, jo vaig fer
veure als meus pares que ella tenia l’o-
portunitat també de poder fer una car-
rera. Va decidir estudiar ATS i es va ma-
tricular en l’Escola d’Infermeria de la
Casa de Salut que estava al costat de
casa. Amb el títol sota el braç aconseguí
una plaça en La Fe, en el servei de Re-
animació, en el moment que comença-
ren els trasplantaments d’òrgans, dels
quals l’hospital valencià fou un dels
pioners i hui té una de les casuístiques
més grans en el món. Amparo era una
professional d’altíssima qualificació,
mol considerada per companys i pa-
cients. Quedà viuda molt jove, amb
dues filles molt menudes, les quals ha
criat digníssimament i hui és la iaia de
cinc nets que l’adoren. Té a pocs mesos
vista la jubilació des de la qual, estic se-
gur, podrà contemplar la seu trajectòria

vital amb harmonia plena. Dona!  
La meua dona Amparo, des dels orí-

gens familiars humils, estudià adminis-
tració, oposità i aconseguí un lloc de
responsabilitat en l’Hospital de Gandia
com a secretària de direcció i de la ge-
rència, lloc que ha mantingut ininter-
rompudament durant quaranta-tres
anys a pesar dels canvis polítics nacio-
nals i autonòmics, els quals suposaven
diferents concepcions assistencials de
la medicina pública. La seua professio-
nalitat i eficiència l’ha mantingut en
eixe lloc de treball, considerat de con-
fiança. Es va jubilar fa un any i vaig ser
testimoni en el seu homenatge d’aco-
miadament, una vegada més, del res-
pecte i de l’estima que tenia de tots els
companys de la seua vida professional
que l’acompanyaren aquell dia. Dona!

Quan Amparo i jo ens casàrem fa uns
anys, sumàrem tres filles i dues nores,
les quals tenen, ara, al voltant dels qua-
ranta anys. Totes amb formació univer-
sitària, totes amb llocs de treball res-
ponsables. Són autosuficients, indepen-
dents. Algunes d’elles mares. Dones!

Les dones de la meua vida familiar.
De les diferents èpoques. Motiu d’orgull
íntim!

Però n’he conegut d’altres que han
enriquit la meua vida personal. Des de
l’amistat, des de la relació social i, so-
bretot, des de la meua professió dedica-
da al diagnòstic i al tractament quirúr-
gic de les malalties de la mama. Durant
quasi quaranta anys he rebut en la
meua consulta milers de dones, el 

per cent de les quals acudiren, la prime-
ra vegada, angoixades per un problema
que les terroritzava i durant el procés
del diagnòstic, el temps del tractament i
en el de les revisions anuals posteriors.
Eixes dones, en general, m’han demos-
trat ser posseïdores d’una fortalesa re-
marcable davant de l’adversitat amb un
esperit de lluita i de superació admira-
bles. Les dones amb les quals he tractat
en la meua consulta han sigut model i
incentiu per a voler ser un poc millor
cada dia. Hui, en este article que parla
de dones i de reivindicacions, reitere el
meu respecte i suport per elles.

Jo estava d’acord a la vaga del dijous.
Reconec la meua sorpresa per la multi-
tudinària participació. Confesse que em
copsaren la contundència d’algunes
pancartes i consignes, però després he
pensat que donarien per un bon article
de reflexió. Des de fa setmanes, mentre
el Dia de la Dona s’apropava, en els mit-
jans de comunicació hem llegit, vist i
escoltat declaracions de tot tipus al vol-
tant del món de la dona i de totes les cir-
cumstàncies històriques i actuals que
l’envolten. Declaracions fetes per tot ti-
pus de persones, des de les anònimes a
les que ostenten els llocs de màxima
responsabilitat. Totes les he escoltat
amb respecte, encara que algunes m’es-
mussaven. 

A mi em costa admetre l’existència
del sostre de vidre, crec que encara és
una qüestió purament estadística, al
voltant del cim del poder encara hi ha
més homes que dones. És possible que
en algun temps, per visibilitzar les do-
nes, es crearen els percentatges obliga-
toris de la seua inclusió en les llistes de
tot tipus. Hui han demostrat, àmplia-
ment, que no es fa falta. Respecte a pa-
ritats o consideracions especials per a
elles en la concessió de premis i reco-
neixements per labors i activitats em
pareix un desgavell. El talent no té gène-
re, encara que si ens haguérem de com-
parar, els homes quedaríem prou mal-
parats.

DONES
Pasqual Molina

pasqualmolina.wordpress.com

 El viernes se celebró en Tavernes de la Valldigna la XVII Cursa
de la Dona, prueba no competitiva que en esta edición rompió to-
dos los récords de participación. Casi 600 mujeres de todas las
edades estuvieron en las dos pruebas de 2 y 3 km. La Plaça Major
presentaba un aspecto impresionante y numeroso público acudió
a presenciar las evoluciones de las mujeres en su día grande para
revindicar su igualdad en la sociedad. La prueba fue a beneficio

de la Asociación Contra el Cáncer, hubo un dorsal cero y muchas
personas colaboraron en este causa solidaria. A finalizar la prue-
ba las participantes recibieron obsequios donados por el ayunta-

miento y casas comerciales, con la asistencia de los concejales Jo-
sep Llàcer, Perfecto Benavent, Llum Sansaloni, Bea Ferreres y En-
car Mifsud. Esta es la Cursa de la Dona más antigua de la Safor, y
contó  con buena organización y la colaboración de la Creu Roja,
Policía Local, Club d’Atletisme la Valldigna, Monitores de la Escola
de Jocs y Extraescolares y las Empresas Atmósfera Sport, Frutas
Tono, Lanjarón (Disvall) y Levante-EMV. 

Tavernes 600 participantes
en la Cursa de la Dona
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