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Amb el suport:

ontse Virgili (Tarrago-
na, 1976) realitza Les
dones i els dies, novetat

de Catalunya Ràdio. S’emet els
dissabtes a mitjanit.

Fa quinze dies en aquest mateix
espai la investigadora de l’estu-
di de gènere Núria Araüna re-
cordava que el feminisme s’ha
fet popular però les estructures
no han canviat.
Justament faig el programa per
lluitar-hi. Comparteixo aquesta
mirada amb la Núria, però tam-
bé està bé que es converteixi en
una moda. Perquè qui es pensa
que aquest discurs no va amb
ell, se’l troba per tot arreu i d’al-
guna manera l’obliga a definir-
se tant d’una banda com de l’al-
tra i això és interessant. Quan
deixi d’estar de moda, el proble-
ma continuarà sent-hi.

El feminisme ara és a l’agenda
Com el canvi climàtic i segura-
ment és el que han oblidat du-
rant molts anys els polítics i en
canvi és un tema que haurien

M

Periodista. Realitza el programa
‘Les dones i els dies’ a Catalunya Ràdio

● Periodista cultural, destaca que no vol fer un
programa de feminisme només per a dones i
amb la maternitat de fons, sinó per a oients
curiosos per descobrir expertes en molts camps

Montse Virgili

Gemma Busquets
BARCELONA

“La construcció
d’un altre discurs
és cosa de tots, de
dones i homes”

d’haver tingut en el primer lloc
a les agendes, i amb les dones
està passant una mica el ma-
teix. Ara s’han adonat que el fe-
minisme no és una cosa dels
hippies dels anys seixanta, d’a-
quelles dones que anaven sense
sostenidors. S’han adonat que
és una altra cosa, que apel·la a la
vida diària i a tot el que fas i tin-
dràs més o menys oportunitats,
de trobar feina, si serà més
complicat o no. Arran del tema
Plácido Domingo, parlarem
amb dones del món de l’òpera
que ens explicaran que de Pláci-
dos Domingos se n’han trobat
molts. És reivindicar-ho.

Van estrenar-se amb un progra-
ma sobre dones astrònomes.
És una feina que fan algunes do-
nes amb un nivell tan o més alt
que els homes però falta molta
educació en aquest camp; a les
escoles i facultats de física, his-
tòricament hi ha hagut sempre
homes. Les dones no s’han vist
mai representades en aquest
ambient, els costa entrar-hi. I els
referents s’han oblidat; és el que
hem descobert amb el progra-
ma. Com ara les computadores

de Harvard, que van ser unes
dones totalment oblidades; el
mapa de les estrelles d’avui, és
gràcies a elles i en canvi no van
rebre cap premi Nobel. Aquelles
dones van resoldre un munt
d’enigmes sobre el cel. N’hi ha
moltíssims d’aquests casos

Comentava que era un projecte
de fa temps i que ara li han ac-
ceptat. Els mitjans s’han vist
obligats a ser feministes?
És una oportunitat perquè dei-
xin de ser com han estat sem-
pre. Ens ho podem mirar en po-
sitiu o en negatiu, però està bé
que passi. Algú que visiti el web
de Catalunya Ràdio potser es
trobarà per casualitat l’àudio
del programa i l’escoltarà.

S’emet els dissabtes a mitjanit.
Cada cop més la ràdio tendeix
al consum de ‘podcasts’?
Igual que mirem sèries per in-
ternet. Em sembla que això
d’escoltar programes a l’hora
que toca no ho pot fer gairebé
ningú. Hi ha un programa com
Crims que està triomfant en els
podcasts de Catalunya Ràdio.
Al món anglosaxó s’està escol-

tant més podcast que ràdio con-
vencional. El podcast es menja-
rà la ràdio, en el futur.

Per què va triar de títol el poe-
mari de Gabriel Ferrater ‘Les
dones i els dies’?
Primer perquè soc molt lectora
de poesia i després perquè és
molt difícil trobar un títol per
les dones perquè històricament
s’ha usat molt malament el nom
de la dona. Qualsevol títol que
buscava tenia un punt carrin-
cló. I m’agradava la idea que Les
dones i els dies és el d’una revo-
lució que vindrà a poc a poc.
Aquests dies que vivim els hem
de passar per construir un món
millor i aquest dia és el que es
troba la dona cada dia.

En la declaració d’intencions
destaca que es vol visibilitzar
les dones que l’heteropatriar-
cat han tingut ben amagades
Hi ha un munt de dones exper-
tes que poden parlar de molts
temes; ho volem deixar clar. No
és un programa de feminisme
en què només parlarem de ma-
ternitat, de ser mare i de mater-
nitat subrogada; és un tema

més de la dona, que a més de ser
mare és altres coses. En un dels
pròxims programes parlarem
de la dona i el món del vi o de la
dona barbuda, que és la salvatge
de les pel·lícules; ara quan no et
depiles també et fan sentir això.
Però també altres continguts
que no siguin combatius, per
exemple la relació entre les do-
nes i les mares. És un programa
fet per oients que tinguin curio-
sitat. No vull que sigui un pro-
grama que només escoltin les
dones; si és així, hem fracassat.
Que el món sigui feminista ens
implica a tots.

Troba a faltar el magazín cultu-
ral ‘Cabaret elèctric’?
Tenir un programa diari és molt
bonic però també molt dur. La
cultura és la meva manera d’ex-
plicar el món. Tota la música del
programa és de dones; és una
altra manera més de demostrar
que el món es pot explicar amb
dones, que no vol dir que no es
pot explicar amb homes, vol dir
que també es pot explicar amb
dones. La construcció d’un altre
discurs és cosa de tots, de dones
i homes. ■

Montse Virgili ha treballat a Icat i a l’‘Estat de Gràcia’ de Catalunya Ràdio ■ JUANMA RAMOS
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