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Resum/Abstract

Diversos estudis feministes mostren com la dimensió del gènere travessa les redaccions

dels mitjans de comunicació i s’expressa en determinades posicions, tasques i

experiències de les dones periodistes. Aquesta recerca s’interroga sobre la presència de

biaixos de gènere en la redacció d’un mitjà públic, À Punt Mèdia, nascut el 2018 i amb

un compromís declarat amb la igualtat entre dones i homes. L’estudi s’ha plantejat amb

una metodologia híbrida: s’han recopilat dades que radiografien la composició de la

redacció i s’han realitzat sis entrevistes en profunditat a dones que ocupen diferents

posicions i llocs de responsabilitat. El relat coral de les seues experiències dibuixa un

entorn laboral on el poder es concentra en mans de dones i aprofundeix en les (escasses)

conseqüències que això té sobre el relat informatiu, la transformació de les rutines

productives i la pervivència de formes de masclisme en la cultura periodística.

Paraules clau: gènere, mitjans de comunicació, periodisme, dones periodistes,

redacció, cultura periodística, masclisme, igualtat
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1. Introducció

Portem amb nosaltres la manera en què

hem aprés a ser un home o una dona.

O una dona periodista.

(Margareta Melin, 2008: 217)

5



1. 1. Interés i motivació del tema de recerca

El feminisme, que, com afirma la filòsofa Maite Larrauri, “ha hecho visible lo invisible

y decible lo indecible” (Laura Martínez, 2021), ha aportat eines per a evidenciar les

diverses formes en què la desigualtat de gènere es manifesta i reprodueix dins i des dels

mitjans de comunicació. També ha desafiat la il·lusió del periodisme com una institució

neutral al gènere (Iris Ruoho & Sinikka Torkkola, 2018: 70).

Les dones són majoria a les aules de Periodisme i Comunicació audiovisual (APM,

2019). La seua presència creix a les redaccions, on ocupen cada vegada més càrrecs de

responsabilitat, però continuen sense accedir als grans despatxos de poder (Ana Maria

Ioanas, 2020; Karen Ross & Cynthia Carter, 2011). Tot i això, continuen faltant estudis

que radiografien els perfils d’ocupació de les dones als mitjans i denuncien les barreres

invisibles i estructurals que frenen les seues carreres i aboquen moltes d’elles a

abandonar la professió (Jad Melki & Mel Faray, 2014: 74).

Les redaccions no són espais lliures de les visions estereotipades del que significa ser

una dona i ser un home i tant els llocs que els i les periodistes ocupen com les tasques

que desenvolupen estan condicionats per assumpcions sobre el gènere associades amb la

masculinitat i la feminitat (Liesbet van Zoonen, 1998; Monika Djerf-Pierre, 2007; Sara

De Vuyst, 2020). Aquestes creences estan tan profundament interioritzades i

normalitzades que la majoria dels periodistes no són conscients de com operen (Carolyn

M. Byerly & Karen Ross, 2006: 79). Com diu Joana Gallego, “la cultura profesional

periodística se ha dotado a sí misma de una sólida red de principios ‘universales’ en los

que las cuestiones relativas a la existencia de los géneros (masculino y femenino) no

tienen, aparentemente, cabida” (2002: 365).

Els biaixos, les jerarquies i discriminacions que aquestes assumpcions generen, tant en

els continguts com en les pràctiques i rutines productives, estan ahí, tot i que coste

veure’ls, i allunyen el periodisme de complir amb la seua funció primordial d’informar i

formar una ciutadania crítica, així com mostrar la diversitat social.

Aquest treball d’investigació naix de l’interés per comprovar fins a quin punt aquesta

lògica de gènere en el periodisme, descrita per alguns estudis feministes, és identificable
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en À Punt Mèdia, la successora de l’antiga RTVV i Canal 9, així com determinar si

s’han produït avanços o retrocessos en aquest camp. Cal tenir en compte que els nous

mitjans públics valencians naixen no només amb un compromís declarat sobre la lletra

amb la igualtat sinó coincidint amb l’embranzida del moviment feminista el 2018.

La investigació s’aparta de les anàlisis de continguts, que fins ara han dominat els

estudis de gènere i comunicació, per a centrar-se en la recambra, on es prenen les

decisions que determinen què és notícia. Evita també limitar-se a fer recomptes de

dones i homes en la redacció i, més enllà de determinar l’estatus professional de les

periodistes per a detectar possible segregació de gènere vertical i horitzontal, la recerca

aposta per  donar veu a les professionals de la informació i recollir la seua experiència.

Al nostre país són escassos els treballs que aborden els biaixos de gènere en la

producció informativa. Destaca el pioner La prensa por dentro. producción informativa

y transmisión de estereotipos de género (2002), dirigit per Joana Gallego. Aquesta

recerca, però, va ser elaborada fa quasi vint anys i, pel que hem pogut investigar al

nostre entorn, està òrfena d’una mirada més propera al present, que actualitze com ha

canviat la realitat dels mitjans en les darreres dècades i quin ha sigut l’impacte que, tant

l’arribada de dones a les redaccions com la profunda transformació tecnològica i digital

han tingut sobre l’univers de les redaccions periodístiques i les dinàmiques inserides en

elles.

Podríem parlar, per tant, d’una doble mancança d’estudis que justifiquen la rellevància i

oportunitat d’aquesta investigació: per la temàtica, gènere i producció informativa, i per

l’abordatge metodològic, qualitatiu-quantitatiu. Però hi ha més. Si ens centrem en

l’espai comunicatiu valencià, la pobresa d’investigacions sobre gènere i comunicació és

encara major. Cal apuntar, no obstant això, que en l’últim any s’ha incorporat a aquest

escenari de sequera informativa un estudi sobre el sostre de vidre en el periodisme

(Ioanas, 2020), que analitza 24 mitjans valencians i mostra com de 214 llocs de

responsabilitat, només el 37,9% estan ocupats per dones. Més de la meitat de les dones

que ocupen aquests 81 càrrecs superiors treballen a À Punt1.

1 À Punt és el nom que rep el canal de televisió d’À Punt Mèdia, denominació que inclou també la ràdio,
el web i les xarxes socials. En aquest treball s’utilitza indistintament el nom d’À Punt Mèdia i À Punt per
a referir-se als mitjans públics valencians.
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À Punt és, segons aquest estudi, una raresa en el panorama mediàtic pel que fa a la

quantitat de dones en llocs de decisió. Ara bé, quin és l’abast d’aquesta excepcionalitat?

Com afecta al relat informatiu la nombrosa presència de dones a la redacció? I a les

rutines productives? Són conscients les periodistes d’À Punt de l’existència d’aquesta

lògica de gènere o del biaix androcèntric de la cultura periodística? L’interés de la

investigadora per trobar resposta a aquestes preguntes no pot deslligar-se del fet que ella

mateixa és periodista i treballadora d’À Punt. Una condició privilegiada que li ha

permés escrutar un escenari refractari a les mirades alienes, com és l’interior d’un mitjà

de comunicació, accedir fàcilment a les participants en l’estudi, així com a dades que les

empreses no són proclius a compartir.

Aquest treball no només vol contribuir a ampliar l’escassa literatura existent sobre el

tema, sinó crear consciència i proporcionar dades i conclusions que poden servir per a

futures investigacions i iniciatives de transformació, tant per part d’organitzacions de

periodistes com de la mateixa À Punt.

1. 2.  La responsabilitat dels mitjans i el compromís feminista

En aquest sentit, aquesta recerca mai ha volgut ser neutral. Està plantejada des del

compromís feminista i el reconeixement de la desigualtat real entre dones i homes, una

desigualtat que, en el cas del periodisme, no només impacta sobre les treballadores de

les empreses periodístiques, sinó sobre el conjunt de la societat, per la responsabilitat

dels mitjans de comunicació social com a transmissors d’estereotips de gènere. Com

afirma Gallego, els mitjans poden ser un motor per a la igualtat o un obstacle per al

canvi, si els i les professionals continuen reproduint els mateixos procediments, les

mateixes rutines i es mostren cecs i als canvis socials (Gallego, 2020: 15 i 16).

L’aposta epistemològica de la investigació és la Teoria dels Coneixements Situats de

Donna Haraway (1995), que entén que la persona investigadora s’ubica en el mateix

plànol causal que l’objecte de coneixement, exercint una “parcialitat conscient”, o una

“objectivitat feminista”. Lluny de qualsevol temptació positivista, s’assumeix que qui

investiga sempre és portadora de biaixos, valors, creences, interessos, problemes i

prejudicis, que trasllada a la seua investigació.
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Es tracta d’una epistemologia on les situacions i les experiències de les dones són el

principal objecte d’investigació i on el coneixement es construeix com un saber crític i

militant en favor de les dones, des de la ruptura amb les contraposicions binàries sobre

les quals s’ha construït el saber científic tradicional.

1. 3. Objectius de la recerca

L’objectiu principal de la investigació, que té com a columna vertebral sis entrevistes a

dones periodistes, és detectar i identificar els possibles patrons de gènere que travessen

la redacció d’À Punt Mèdia i posar nom a les desigualtats que es manifesten en

l’organització del treball. Es tracta de determinar en quina mesura, les rutines

productives, enteses com a mètodes preestablerts que resulten en un procés de

producció de la notícia en tres etapes, recollida, selecció i presentació (Mauro Wolf,

1987: 22) incorporen un tracte discriminatori cap a les dones.

Com a objectius específics de la recerca, es plantegen els següents: 

1. Analitzar com experimenten les periodistes d’À Punt la cultura periodística de la

redacció.

2. Visibilitzar les formes de masclisme presents en la redacció.

3. Revisar les vies de qüestionament i transformació d’aquesta cultura.
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2.  À Punt Mèdia, un mitjà compromés amb la igualtat

La perspectiva de gènere ha d’impregnar el treball de tota la plantilla de la

CVMC. Això vol dir, senzillament i clarament, que els nostres mitjans […] han

de tindre en compte els interessos de les dones a l’hora d’elaborar els continguts.

(Llibre d’Estil de la CVMC, 2017: 104)
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2. 1.  Naixement i singularitats del mitjà

À Punt Mèdia és el nom que reben els mitjans de comunicació públics valencians,

configurats com una plataforma multimèdia amb una redacció única de treballadores i

treballadors que editen continguts per a les diferents finestres informatives: televisió (À

Punt), ràdio (la ràdio d’À Punt), web i xarxes socials (el web d’À Punt Mèdia).

Darrere d’aquesta marca es troben la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació

(CVMC) i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC). Quasi el 90% del

personal laboral i directiu d’À Punt treballa per a la SAMC, amb una plantilla formada

per 256 homes i 226 dones. La redacció periodística objecte d’aquest estudi depèn

orgànicament de la Direcció d’Informatius i Esports de la SAMC i en aquest sentit, el

terme redacció s’equipara sempre al conjunt de professionals adscrits a aquest

departament.

Després de l’abrupte i dramàtic tancament de l’antiga RTVV (Radiotelevisió

Valenciana), que va ser liquidada mitjançant l’aprovació de la llei 4/2013, de 27 de

novembre, de la Generalitat, el govern valencià nascut de les eleccions de 2015, va

iniciar els tràmits per a reobrir Canal 9. La llei que va permetre la recuperació dels

mitjans públics valencians s’aprovà a les Corts el 15 de juliol de 2016. Naixia així la

CVMC, una entitat pública amb personalitat jurídica pròpia que té com a objecte

satisfer les necessitats d’informació, cultura, educació i entreteniment dels ciutadans i

ciutadanes i la societat del País Valencià.

La CVMC, com pot llegir-se en el seu portal web (Corporació Valenciana de Mitjans de

Comunicació [CVMC], s.d.) està governada per un Consell Rector, la presidència del

qual és exercida fins a 2020 per Enrique Soriano i actualment, en funcions, per la seua

vicepresidenta Mar Iglesias. La corporació inclou el Consell de la Ciutadania (òrgan

assessor en matèria de programació i continguts, presidit per Julia Sevilla, que en forma

part a proposta de les principals associacions dedicades a combatre la violència de

gènere i defensar la igualtat efectiva d’homes i dones) i el Consell d’Informatius (òrgan

intern de participació del conjunt de professionals que intervenen en el procés

d’elaboració dels continguts informatius).
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Els objectius i les línies estratègiques de la CVMC es concreten en l’anomenat “mandat

marc” aprovat per les Corts. Segons la llei de creació, la CVMC ha d’exercir la funció

de servei públic directament i a través de la SAMC. A més, la CVMC serà titular de la

totalitat de les accions de la Societat. L’actual director general de la SAMC és Alfred

Costa, que va prendre el relleu a Empar Marco, qui va ocupar aquest càrrec entre 2017 i

març de 2020 (CVMC, s.d.), convertint-se en la primera directora d’À Punt.

2. 2.  El compromís amb la igualtat

La igualtat efectiva entre dones i homes és un eix fonamental de la CVMC, expressat

tant en la llei de creació de l’ens com en el Llibre d’Estil (2017) i en el Pla d’Igualtat

2020-2023.  

L’article 2 de la llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió

d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, determina que “la igualtat de

tractament i oportunitats entre dones i homes és un principi informador de l’ordenament

jurídic que ha de tenir-se en compte en la interpretació i aplicació d’aquesta llei”.

Entre els principis que cal observar en la prestació del servei públic, recollits en l’article

5, s’estableixen:

d) Garantir el principi d’igualtat efectiva entre homes i dones, com també vetlar

per la transmissió d’una imatge igualitària, plural i no estereotipada de dones i

homes en la societat i promoure-la.

Adoptar, mitjançant l’autoregulació, codis de conducta tendents a transmetre el

principi d’igualtat excloent continguts sexistes, especialment en la programació

infantil i juvenil.

e) Promoure el principi d’igualtat efectiva entre homes i dones, que haurà

d’informar, amb caràcter transversal, l’actuació de la Corporació Valenciana de

Mitjans de Comunicació, que l’integrarà, de forma activa, en l’adopció i

execució de les seues disposicions normatives, com també en la definició, el

pressupost i l’execució del conjunt de les seues activitats.
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f) Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els nomenaments i les

designacions en els càrrecs de responsabilitat que li corresponguen, i vetlar

perquè aquest principi es respecte en la resta de nomenaments dins de la

Corporació.

A més, entre les competències i funcions del Consell Rector (llei 6/2016, art. 16)

figuren:

c) Aprovar periòdicament plans d’igualtat d’oportunitats que incloguen mesures

per a avançar en la igualtat efectiva d’homes i dones i eliminar la discriminació

per raó de sexe.

k) Aprovar un llibre d’estil per a tota la Corporació que haurà de comptar amb

l’informe favorable de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Per últim, l’article 30 de la llei recull, entre les pautes per a l’emissió d’esdeveniments

esportius, la divulgació adequada de l’esport femení.

2. 3.  El Llibre d’Estil de la CVMC

El Llibre d’Estil de la CVMC (2017) estableix un conjunt de pautes d’acció

comunicativa per a tots els continguts produïts per À Punt Mèdia, per tal d’harmonitzar

l’autonomia professional amb la prestació del servei públic. Consta d’una part

eminentment lingüística, que contribueix a la normativització del valencià, i d’un corpus

de bones pràctiques periodístiques.

Així, entre els principis fonamentals per l’exercici del periodisme, el Llibre d’Estil

destaca l’ús del llenguatge no sexista i proposa un seguit de recomanacions i pràctiques

que cal evitar (pp. 41-49). A més, dedica un capítol sencer, el 4, al tractament

informatiu de matèries d’especial atenció, entre elles la igualtat de gènere (pp. 101-103)

i la violència masclista (pp. 113-121).

Diu el Llibre d’Estil que la perspectiva de gènere ha d’impregnar el treball de tota la

plantilla de la CVMC. I això significa:
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1. “Assumir la situació de discriminació de les dones i les conseqüències que ha

comportat i comporta aquesta posició.

2. Posar en qüestió i combatre la desigualtat en què s’ha situat a les dones respecte

dels homes, tot acostant a la ciutadania les dificultats estructurals que encara a

hores d’ara troben les dones per a poder-se desenvolupar en aquesta societat.

3. Observar i comprendre com opera la discriminació negativa cap a les dones

(fent-les invisibles i minimitzant les seues aportacions); i la discriminació

positiva cap als homes (tot destacant les pràctiques professionals d’actuació

masculina i amagant comportaments inadequats i fins i tot punibles).

4. Cooperar de forma activa i compromesa en l’erradicació d’aquesta desigualtat”

(Llibre d’Estil, 2017: 104).

La primera edició del Llibre d’Estil va veure la llum en novembre de 2017 i la segona,

ampliada, a finals de juny de 2021. Actualment una comissió de seguiment s’encarrega

d’actualitzar continguts, elaborar procediments per a facilitar el seu compliment i

resoldre conflictes.

Juntament amb el Llibre d’Estil, la CVMC ha aprovat la Carta de Valors per a la

programació infantil i juvenil i El Codi de conducta sobre activitat comercial i

publicitària. Ambdós textos amplien i desenvolupen les consideracions que el Llibre

d'Estil conté sobre aquests àmbits i contenen apartats específics sobre igualtat.

2. 4.  Un Pla d’Igualtat amb tres protocols i 73 mesures

La llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat Valenciana, per a la igualtat entre dones i

homes i el Decret 133/2007, de 27 de juliol, del Consell, sobre condicions i requisits per

al visat dels plans d'igualtat de les empreses de la Comunitat Valenciana, determinen

que les empreses o organitzacions participades majoritàriament amb capital públic

hauran d'elaborar un pla d'igualtat.

Així doncs, en febrer de 2020, el Consell Rector de la CVMC va aprovar i presentar el

Pla d’Igualtat 2020-2023. El document s’estructura en quatre línies estratègiques

d’actuació: presència equilibrada d’homes i dones, mesures de conciliació i

corresponsabilitat, comunicació i formació en matèria d’igualtat i, finalment, salut

14

https://www.cvmc.es/wp-content/uploads/2017/10/Carta-de-valors.pdf


laboral des de la perspectiva de gènere. Per a cadascuna d’aquestes línies s’han

desenvolupat uns objectius generals i específics a assolir en el període de vigència del

pla, que sumen en total 73 mesures. D’aquestes, a finals de maig de 2021, en el moment

de redactar aquest treball, se n’havien executat 23, segons la Comissió de seguiment del

Pla d’Igualtat, formada per representants de l’empresa i de les treballadores i

treballadors, i que dóna continuïtat a la comissió creada per a redactar el pla.

A més de les accions, el Pla d’Igualtat també inclou tres protocols d’actuació: un en

casos d’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral, un altre per al

desenvolupament i l’actuació de mesures contra la violència de gènere i un més davant

l’assetjament per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere.

Un any després que el Pla d’Igualtat es presentara, l’organisme depenent la Generalitat

Valenciana encarregat de visar els plans d’igualtat va emetre un informe desfavorable en

considerar que no s'adequa a la legislació vigent. Segons la Comissió de seguiment del

Pla d’Igualtat, a hores d’ara s’estan solucionant els defectes de forma i s’ha encarregat a

una empresa externa l’elaboració de dos documents exigits i pendents de presentar: la

descripció dels llocs de treball i una auditoria d’igualtat retributiva entre dones i homes.

15



3. Marc teòric. L’estat de la qüestió

El focus s’ha posat més en traçar patrons d’ocupació que en fer

interpretacions culturals, com a femenines o masculines, del treball diari,

les accions i el llenguatge que estructuren les relacions en els mitjans de

comunicació.

(Marjan De Bruin, 2000: 225)
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3. 1.  Els tres estadis dels estudis de gènere i comunicació

Aquest treball s’emmarca en l’àmbit dels estudis de gènere i comunicació. Existeix una

llarga tradició que arranca en els anys setanta d’estudis que mostren de manera

inequívoca l’existència de desigualtats de gènere estructurals en el periodisme. Temes

com la infrarepresentació de les dones en les notícies (Byerly & Ross, 2006; GMMP,

2020; Gaye Tuchman, 1975), l’accés desigual als llocs de treball (AMP, 2019),

l’escassa presència de dones en llocs de presa de decisió (Byerly & McGraw, 2020;

IEGE, 2013; Ioanas, 2020; IWMF, 2012; Ross & Carter, 2011), la producció

d’estereotips de gènere per part dels mitjans (Gallego, 2002; Ruth Mateos de Cabo

2007; Rosalind Gill, 2007), així com l’existència de patrons de gènere en les redaccions

periodístiques i el seu impacte sobre les dones (Cynthia Carter, Gill Branston & Stuart

Allan, 1998; Marjan De Bruin, 2000, 2014; De Vuyst, 2020; Djerf-Pierre, 2007;

Margaret Melin, 2008; Van Zoonen, 1998) han sigut analitzats de manera crítica en

diferents contextos culturals i des de diferents enfocaments i metodologies.

Dins d’aquest camp d’estudis s’hi poden distingir dues grans línies d’investigació.

D’una banda, els treballs que s’enfoquen en l’anàlisi dels continguts que generen els

mitjans, des de la representació estereotipada de dones fins a l’ús d’imatges

sexualitzades o el llenguatge sexista. D’altra, la línia que investiga les desigualtats de

gènere dins dels mitjans, com a organitzacions amb unes estructures, unes jerarquies i

una cultura de treball. La gran majoria d’aquests estudis provenen tant del món

acadèmic com de les organitzacions de periodistes i les institucions públiques i s’han

abordat majoritàriament amb una perspectiva quantitava. Com afirma Gallego:

La investigación sobre producción periodística en general ha prestado poca

atención a las cuestiones de género. La mayor parte de las investigaciones en

este terreno se centran en las cifras y en la situación de las mujeres que trabajan

en los periódicos y en las emisoras de radio y televisión. En este sentido, la línea

de trabajo consiste en mostrar la presencia poco decisiva de las mujeres en las

redacciones. (Gallego, 2002: 228)

Les primeres referències específiques al “gènere” en els estudis sobre cultura

periodística no arriben fins als anys 80, segons De Bruin (2014). “Abans d’això, les
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descripcions de les pràctiques en les redaccions es referien sobretot als homes, o no

paraven la més mínima atenció al sexe i el gènere dels treballadores i treballadores” (p.

55). És a finals dels 90 quan alguns autors i autores (Carter, Branston & Allan, 1998)

comencen a prioritzar la perspectiva qualitativa per a investigar les pràctiques i rutines

de les organitzacions mediàtiques.

Es podria parlar, per tant, de tres estadis en la investigació feminista sobre gènere i

comunicació, que se succeïxen cronològicament i conviuen actualment: el primer,

centrat en l’anàlisi de continguts; el segon, que aborda la presència femenina en els

mitjans, des d’un enfocament quantitatiu i el tercer que analitza les dinàmiques de

gènere en les redaccions des d’una perspectiva qualitativa i a patir sobretot de les

experiències de les dones periodistes.

És en aquest últim marc d’anàlisi on s’inscriu aquest treball, que incorpora moltes de les

aportacions i conceptes elaborats per investigadores feministes: la distinció entre soft

news/hard news o notícies toves i notícies dures (Tuchman, 1975); la lògica de gènere

del periodisme (Djerf-Pierre, 2007), “la naturalesa generitzada del periodisme” (Van

Zoonen, 1989), la idea d’ “anar més enllà de comptar dones i homes” en les redaccions

(De Bruin, 2000); o el concepte de cultura periodística (Mellin, 2008). Les teories de

Pierre Bourdieu (1998) que permeten entendre el periodisme com un camp social

semiautònom, amb la seua pròpia lògica i cultura (doxa), així com les reapropiacions

feministes que s’han fet d’elles, recollides en l’obra de les autores esmentades, també

estan present en aquest treball.

3.2.  La representació de les dones en els mitjans de comunicació

L’anàlisi del discurs mediàtic des d’una perspectiva feminista arranca finals dels anys

70 als Estats Units, quan Gaye Tuchman (1975) denuncia “l’aniquilació simbòlica” de

les dones en els mitjans de comunicació. A aquesta denúncia de la infrarepresentació

femenina en els media, seguirà la crítica a la seua responsabilitat en la construcció dels

estereotips sexistes. Teresa de Lauretis (1987) es referirà als mitjans com a “tecnologies

de gènere” i Rosalind Gill dirà de les empreses de comunicació que “estan activament

implicades en la producció del gènere” (Gill, 2007: 13).
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En el context europeu, la producció d’estudis sobre dones i mitjans de comunicació

l’encapçalen, amb una molt desigual producció, els països nòrdics, el Regne Unit,

Alemanya i els Països Baixos, en detriment dels països del sud i de l’est d’Europa,

“donde la escasez de trabajos es consecuencia, a partes iguales de la falta de solidez de

este campo de estudios y de la reducida comunidad académica interesada en ellos que, a

su vez, no disfruta del reconocimiento que obtiene en la mitad norte de Europa”

(Gallego, 2002: 25).

Entre els principals treballs produïts a l’Estat espanyol, Mateos de Cabo (2007: 37-38)

destaca l’obra pionera de Fagoaga i Secanella (1984) que situava en el 7% la

representació femenina en la premsa generalista i el de Franquet et al. (2005), que,

quatre dècades després, elevava aquesta representació al 17%.

En l’àmbit internacional, cal parlar de l’estudi del Global Media Monitoring Project

(GMMP), que des de 1995 i cada cinc anys analitza la presència i representació de

dones i homes en mitjans de diversos països del món i que ha evidenciat dos patrons

globals en el contingut de les notícies: que les dones estan fortament infrarepresentades

i que quan apareixen en les notícies, són presentades d’una manera estereotipada.

Les últimes dades (GMMP, 2020), elaborades a partir d’equips voluntaris en 116 països,

que van monitorar 30.172 relats difosos en diaris, ràdio, televisió, webs de notícies i a

través de tuits, mostren que les dones representen, de mitjana, el 25% dels subjectes i

fonts de les notícies, un punt més que en 2015. Segons l’estudi, caldran 67 anys més per

a assolir la igualtat de gènere en els mitjans tradicionals.

3. 3. Gènere i producció informativa

Pel que fa als estudis feministes que posen el focus en l’organització dels mitjans i la

producció informativa, De Vuyst (2020) distingeix tres grans bretxes de gènere dins el

periodisme, que es posen de manifest en l’accés a la professió, la posició professional

que ocupen dones i homes en els mitjans i les tasques que realitzen.

An Unfinished Story, Gender Patterns in Media Employment, de Margaret Gallaguer

(1995), fou el primer en aportar dades sobre patrons d’ocupació femenina en els
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mitjans. L’estudi analitzava 239 organitzacions en 41 països i va revelar que les dones

només representaven el 32% de la força de treball en el sector (Byerly, 2020).

Més d’una dècada després un estudi de la International Women’s Media Foundation

(IWMF, en les seues sigles en anglès), realitzat en 60 països, va evidenciar que el

percentatge pràcticament no havia variat, en situar-se en el 33% (IWMF, 2012). Un

altre estudi, en aquest cas de l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE, en les

seues sigles en anglès), sobre 99 empreses de comunicació en 28 països europeus, va

elevar aquest percentatge al 44% en 2013 (EIGE, 2013).

Pel que fa al nostre país, s’ha parlat molt de la incorporació massiva de les dones a les

redaccions, fins al punt que s’ha conceptualitzat el periodisme com una professió

feminitzada (Soriano, Cantón i Díez, 2005). Aquests autors adverteixen, no obstant

això, que es tracta d’una “falsa feminització”, ja que tot i haver-hi a una major inserció

de dones en el periodisme espanyol, la seua presència a les redaccions es caracteritza

per una alta taxa d’abandonaments; els seus llocs són d’escassa responsabilitat; tenen

major presència en sectors considerats perifèrics, i les seues trajectòries professionals

estan marcades per desplaçaments cap a espais professionals menys visibles, però més

compatibles amb la vida privada.

Segons dades de l’Informe anual de la profesión periodística 2019, les dones titulades

en Periodisme i Comunicació Audiovisual aquell any eren el 63% mentre que els homes

representaven el 37% (APM, 2019). Segons el mateix estudi, les dones professionals

representaven el 42,% del total, mentre que els homes n’eren el 58,%.

Diversos estudis d’àmbit territorial més restringit confirmen aquesta escletxa de

desigualtat i insisteixen en la idea que seria més correcte referir-se al periodisme com

una professió masculinitzada. Al País Valencià, les dones representen poc menys del

40% del total de la plantilla dels principals mitjans de comunicació valencians.

L’excepció la trobem en À Punt, on les periodistes representen quasi el 60% del total

(Ioanas, 2020).

3. 4.  La segregació de gènere vertical: els sostres de vidre

La segona bretxa de gènere a què al·ludeix De Vuyst (2020), reflecteix la posició

professional que ocupen les dones dins dels mitjans i el poder associat a aquesta posició.
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És l’anomenada segregació de gènere vertical, que impedeix les dones ascendir

professionalment i ocupar espais de presa de decisions. Són els anomenats sostres de

vidre o de ciment.

Segons l’estudi ja referit de l’EIGE (2013), les periodistes europees ocupen només el

16% de les posicions més altes en els espais de presa de decisions, com a directores o

presidentes dels mitjans. Aquest percentatge puja fins al 32% quan parlem de càrrecs de

responsabilitat intermedis. La proporció de dones en llocs de poder tendeix a ser major

en els mitjans públics (EIGE, 2013).

Pel que fa a l’Estat espanyol, dels 100 mitjans i programes informatius més rellevants a

escala estatal, només 25 estan dirigits per dones (APM, 2019). En el cas del País

Valencià, les dones ocupen el 20% dels màxims càrrecs de direcció (Ioanas, 2020). En

el següent escaló de responsabilitat —on s’inclouen les subdireccions de mitjans i les

direccions delegades provincials— la presència de dones augmenta fins al 31,6%. És en

el tercer graó —caps de redacció, caps d’informatius, editors i editores, caps de

producció, etc.—,  on hi ha menys desigualtat, ja que les dones representen el 44,7%.

3. 5. La segregació de gènere horitzontal: les tasques i els continguts

La infrarepresentació de dones en espais de poder està molt relacionada amb la tercera

bretxa enunciada per De Vuyst (2020), la de les tasques i continguts, anomenada també

segregació de gènere horitzontal (Van Zoonen, 1998). Van Zoonen considera que les

periodistes treballen en àrees que són una extensió de les seues responsabilitats

domèstiques i socials, determinades per la seua qualitat de cuidadores. De l’explicació

d’aquesta distribució del tipus de contingut a partir del rol “privat” de les dones,

s’entén, com assenyala Van Zoonen “que quan més alt el lloc en la jerarquia o el prestigi

de la secció, menor és la probabilitat de trobar-hi dones” (1998: 34).

En la mateixa línia, Gallego (2002) apunta que “resulta mayor la proporción de mujeres

que trabajan en las secciones de Sociedad, Cultura y Espectáculos, en contraste con las

más varoniles secciones de Deportes, Política o Economía” (p. 232).

La qüestió del gènere ha imbuït el periodisme des dels seus inicis i ha posat als homes i

les dones en diferents llocs i posicions (Djerf-Pierre, 2007: 96), fins al punt que la

segregació i les jerarquies basades en el gènere són trets característics de la professió.
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Tot i els canvis experimentats, segons Djerf-Pierre, hi ha un patró bàsic, una lògica de

gènere, que persisteix i que s’alimenta d’una visió dicotòmica i binària de la realitat:

esfera pública/privada, raó/emoció, cos/ment o objecte/subjecte. “El concepte burgés

d’Öffentlichkeit (esfera pública) i la racionalitat il·lustrada del periodisme modern són

masculines; les condicions sota les quals vivim el nostre dia a dia, la llar i l’esfera

íntima, no són part d’ell, i en conseqüència, es deixen per a les dones” (Djerf-Pierre,

2007: 97)

La lògica del gènere en el periodisme es reflecteix en la divisió de les notícies entre

hard news –notícies dures, masculines i prestigioses– i soft news –notícies toves,

femenines i de més baix estatus–. Les notícies dures –Política, Internacional, Successos

i Tribunals, Economia– solen vincular-se al paper del periodisme com a guardià de la

democràcia i proveïdor de la informació necessària perquè la ciutadania puga participar

de manera crítica en el debat públic, mentre que les notícies toves s’associen més a

l’esfera privada i la domesticitat: Societat (temes d’interés social/humà, salut, consum,

educació, estil de vida, etc.) i Cultura.

En aquest sentit, apunta Linda Steiner (1998), un dels punts claus per entendre els

processos d’exclusió de les dones de la informació de qualitat és la demanda

d’objectivitat. La lògica de gènere que atribueix a les dones una “inherent subjectivitat”

les relega a les pàgines destinades a l’audiència femenina o a l’elaboració de les notícies

toves. Això explica també, segons Rivero (2014: 94), que hi haja moltes més dones

periodistes treballant en ràdio i televisió que en premsa escrita, on aquesta exigència

d’objectivitat és menor i va acompanyada d’una valoració positiva de la “natural”

capacitat de les dones d’empatitzar amb l’audiència.

3. 6. Gènere i cultura periodística

Com hem vist, una bona part dels estudis sobre gènere i comunicació orientats a la

producció informativa han permés elaborar estadístiques sobre l’ocupació de dones i

homes en diferents mitjans i països i exposar la divisió de gènere en el sector

periodístic. Ara bé, com afirma De Bruin (2000):
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Comptar homes i dones, identificar posicions i mapejar els patrons d’ocupació,

pot entendre’s com una tasca necessària i útil a l’hora de proporcionar dades,

però només frega la superfície de les realitats dels mitjans. Per tal d’aprendre

més sobre el que realment té lloc en l’espai de treball, cal anar més enllà del

“comptar persones” i començar a mirar cap a les pràctiques socials específiques,

encarnades en convencions i normes, formalment i informal, basades en la

història i les tradicions, sostingudes per la gent que treballa en les empreses de

comunicació (p. 225).

Donar aquest pas suposa apostar per mètodes d’investigació qualitativa i deixar de

considerar dones i homes dos grups homogenis i estàtics. Deixar de parlar de dones per

parlar de gènere. Aquesta recerca entén el concepte gènere en el sentit butlerià del

terme, com el resultat d’un procés continu d’accions i repeticions, no com un atribut

natural o una identitat estàtica (Judith Butler, 1990). També el periodisme pot definir-se

“no com un substantiu, sinó com un verb” (Torkkola & Ruoho, 2018: 70). En aquest

sentit un o una periodista crea el seu gènere a partir de les rutines diàries, en l’ús de

determinats gestos, maneres i llenguatges que el conformen culturalment i socialment

com a dona o com a home.

El gènere, diu De Vuyst (2020), ja no es considera només una variable importada de

fora de l’organització, sinó quelcom construït activament en processos organitzatius. En

aquest sentit, el caràcter flexible i dinàmic del gènere és la base de la teoria de les

“gendered organisations”, de Joan Ackers (1990) que identifica nombrosos processos

d’interacció a través dels quals el gènere emergeix en els contextos laborals. Les seues

idees s’han aplicat al periodisme per a estudiar com el gènere es crea en les redaccions.

Unes redaccions amb una estructura caracteritzada per la divisió de gènere del treball

que, segons Gallego (2002: 367) es manté i transmet a través d’una sèrie de mecanismes

que poden agrupar-se en quatre categories: a) factors estructurals (deguts a

l’organització empresarial; b) grupals (deguts a la cultura professional); c)

socioculturals (deguts al context) i d) individuals (deguts a la idiosincràsia particular).

Margareta Melin (2008) utilitza el concepte de cultura periodística, desenvolupat per

ella a principis dels anys 90 i que defineix com “la producció i reproducció de significat
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i ideologia per a un particular grup professional: els periodistes” (p. 9). L’autora

segueix les teories de Bourdieu (1990) sobre gènere, reproducció del poder social i

capital. Per a Bourdieu, un camp social –i el periodisme ho és– consisteix en un sistema

de relacions socials on individus i institucions competeixen per les mateixes apostes. Els

actors utilitzen diferents estratègies per adquirir posicions i influir. El que està en joc és

l’èxit, el prestigi, l’estatus i, en última instància, el poder de decidir qui ha de ser

reconegut com a membre de la professió. En tots els camps socials hi ha una lluita

contínua per l’hegemonia. Cal tenir recursos per assolir una posició, és a dir, tenir accés

als tipus de capital que es valora en aquest camp. El capital, segons Bourdieu, és tot allò

que es valora: capital simbòlic (estatus, prestigi, legitimitat), cultural (educació, títols,

distincions) i social (familiar, contactes personals). Per a Toril Moi (citada per

Djerf-Pierre, 2007), que ha reinterpretat les teories de Bourdieu des del feminisme, el

gènere és una forma de capital simbòlic. Quan la feminitat té un valor simbòlic negatiu,

una dona pot compensar-lo adquirint altres formes de capital: professional, cultural,

ecològic, etc., el que permet crear agència i possibilitats de canvi.

Melin (2008) insisteix a deixar clar que no existeix un periodisme inherentment masculí

o femení. “Per davall de la doxa2 estan els valors del grup dominant, amb el seu

particular set de habitus3, hexis4 i capital, que els porten amb ells. La doxa, aleshores, es

construeix socialment, com el periodisme, per a servir al grup dominant, donar-li estatus

i poder. En el centre d’això hi ha la idea essencialista del que un home “és” i el que una

dona “és” (p. 216)

3.7. Subvertir la cultura patriarcal de les redaccions

Investigadores feministes que han analitzat la cultura de les redaccions des d’una

perspectiva de gènere, l’han qualificat d’excloent (Elmore, citada per De Vuyst, 2020),

“que fa sentir a les dones periodistes que les seues preocupacions femenines o

feministes no són el que és exigible en un autèntic professional de la informació”

4 Els hexis són els habitus encarnats (Mellin, 2008: 74)

3 Els habitus es refereixen al conjunt de disposicions, patrons de pensament i acció d’un grup (Mellin,
2008: 75)

2 Des d’una perspectiva aristotèl·lica, la doxa és el conjunt de creences i presumpcions presents en un
grup de gent. Per a Bourdieu, el concepte, central en la seua teoria social, té més a veure amb els patrons:
de llenguatge, de vestir, d’actuar, de ser, que són percebuts com a naturals per a un determinat camp
social. Ningú qüestiona la doxa, ni tan sols pensa en qüestionar-la, perquè s’entén com una mena de sentit
comú (Mellin, 2008: 74).
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(Skidmore, 1998: 207, 209); macho (Ross & Cater, 2011; North, 2009), masculina

(Kim, citada per De Vuyst, 2020), patriarcal (Robinson, citada per De Vuyst, 2020) o

“organitzada al voltant d’una estructura on l’home és la norma i la dona una intrusa”

(Byerly & Ross, 2006: 79). Per a aquestes últimes autores, les assumpcions sobre

gènere estan tan profundament interioritzades que poques vegades són qüestionades,

perquè es presenten sota l’aparença d’un ethos professional (Byerly & Ross, 2006: 79).

Segons Ross & Carter (2011) en les redaccions dominades per homes les decisions que

els periodistes prenen cada dia sobre allò que és noticiable tendeixen a basar-se en

concepcions masculines del món. Per a aquestes autores, les “normes" professionals, on

es dona per fet que les diferències de gènere han desaparegut, regeixen les rutines del

treball periodístic, de manera que es fa molt difícil identificar-les com a generitzades i,

per tant, desafiar-les. Entre els exemples que citen Ross & Carter (2011: 1149) està la

definició d’uns horaris laborals on, per tal de projectar-se en un tipus de periodisme més

prestigiós (normalment, les notícies dures diàries, lligades a la immediatesa) els

periodistes han de treballar en jornades que envaeixen la seua vida social i familiar.

En aquest sentit, Melin (2008: 219) ha denunciat les dificultats de les dones en les

redaccions dominades per homes i distingeix entre tres estratègies per a adaptar-se les

seues regles o doxa. La primera és defensar una manera de fer periodisme femenina i/o

feminista, acceptant fer notícies toves menys lligades a la demanda de disponibilitat

horària i lluitant per convertir-se en una veu alternativa a la dominant. La segona és

tractar de convertir-se en “un d’ells” i adoptar valors, estils i comportaments que

respondrien a l’estereotip d’allò típicament masculí, com ara allunyar-se de l’audiència

o buscar al màxim l’objectivitat. La tercera estratègia és abandonar la redacció per

dedicar-se al periodisme freelance, les relacions públiques o l’ensenyament. Només en

la primera de les estratègies, les dones s’oposen a la doxa i desafien les regles

hegemòniques del periodisme.

3. 8. Quan les dones superen la massa crítica

Tot un seguit d’estudis apunten també que a mesura que la presència femenina en les

redaccions augmente i s’arribe a una massa crítica –en física nuclear, la proporció de

material fussionable necessari perquè es produïsca una reacció nuclear en cadena,
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calculada en el 30%– es produirà automàticament una disrupció, un canvi que afectarà

tant al discurs com a les pràctiques periodístiques (Byerly, 2020; De Vuyst, 2020).

Aquest desplaçament implicarà, a la llarga, l’erradicació dels biaixos de gènere,

especialment quan les dones accedisquen als llocs de decisió.

Aquesta teoria, no obstant això, ha sigut criticada per altres autores, que veuen darrere

d’ella un biaix essencialista i simplificador, que “deixa intactes els mecanismes que

sostenen la desigualtat de gènere en les redaccions” (De Vuyst, 2020: 79). En aquesta

mateixa línia s’expressa Gallego, que posa en dubte que una major presència de dones

en els mitjans, comporte, de manera automàtica, un canvi en el relat dels mitjans. Per a

Gallego “on cal posar l’accent és en els mecanismes, rutines i procediments periodístics

que estan a la base de la cultura professional” (Gallego, 2002: 13).

El fet de ser dona no és garantia de res, assegura aquesta autora. Cal tenir present, en

aquest sentit, la diferència i entre feminitat i feminisme i el fet que una major presència

femenina no implica incorporar de facto una perspectiva feminista. Si el feminisme és

una lluita col·lectiva pels drets de les dones, per a la professora Anna Pagés la feminitat

s’ha d’entendre com una pregunta oberta, que cada dona ha de respondre en primera

persona a partir de la seua experiència vital (Herder Editorial, 2018, 2m45s). Per

capgirar el discurs mediàtic i transformar les rutines i mecanismes de la cultura

periodística, es fa imprescindible entre aquelles dones que prenen decisions una

consciència i una voluntat de transformació disposada a enfrontar tot tipus de

resistències.

Segons Byerly (2020: 198) s’han fet molt pocs estudis empírics que posen a prova la

teoria de la massa crítica a les redaccions, fins al punt de parlar-ne d’ella com una

“teoria fallida”. Aquesta autora només té constància d’un estudi, el de Hanitzsch i

Hanusch, de 2012, que va concloure, com ja havien fet anteriorment altres

investigadores com De Bruin o Van Zoonen, que el gènere de les persones que integren

una redacció, per si sol, no es pot fer-responsable de la cultura que domina en eixa

redacció, ni dels continguts que es generen en ella.

En aquest sentit, De Bruin (2014: 44) critica que els estudis centrats en les normes i

valors “masculins” de la pràctica periodística deixen de banda molts altres factors que

26



determinen les rutines periodístiques i lamenta que els discursos elaborats en molts

d’aquests treballs no hagen conduït a nous marcs conceptuals coherents.
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4. Eleccions metodològiques i descripció del procés de treball

La cuestión es marcar una diferencia en el mundo, arriesgarnos

por unos estilos de vida y no otros. Para ello, se debe estar en la

acción, ser finita y sucia, y no limpia y trascendente. La

tecnología de construcción del conocimiento, incluyendo la

formación de sujetos y de maneras de habitar estas posiciones,

han de hacerse implacablemente visibles y abiertas a la

intervención crítica.

(Donna Haraway, citada per Barbara Biglia, 2012: 213)
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4.1. Una investigació situada i híbrida

Aquest treball d’investigació s’emmarca en l’aposta per l’objectivitat feminista

enunciada per Dona Haraway (1995), que reconeix la parcialitat de les mirades de cada

subjecte i reivindica la pròpia mirada situada com una de les moltes possibles i amb

valor equipol·lent a les altres. En aquest sentit, hi ha un reconeixement que tots els

subjectes implicats en la investigació tenen autoritat per a produir coneixements, que les

eleccions metodològiques no són neutrals i que el fet de mostrar el procés d’investigació

i prestar atenció al compromís ètic ocupen un lloc important.

La recerca s’ha dissenyat amb un abordatge híbrid, on conflueixen metodologies

qualitatives i quantitatives. L’eix vertebral és l’anàlisi qualitativa, on s’ha apostat pel

mètode biogràfic-narratiu. S’han fet sis entrevistes en profunditat a dones periodistes

d’À Punt (veure Annexos 1, 2, 3, 4, 5 i 6), on es recullen les seues experiències des d’un

punt de vista de gènere al llarg de la seua trajectòria professional. La segona pota del

treball ha consistit en la recollida de dades que permetera radiografiar la presència de

dones i homes en el mitjà i específicament en la Direcció d’Informatius i Esports,

atenent tant a criteris de categoria professional, llocs de responsabilitat i àrees

temàtiques. En tercer lloc, s’ha dut a terme un qüestionari en línia, anònim i de

respostes múltiples, amb 30 preguntes agrupades en huit blocs temàtics, adaptant i

simplificant el guió de les entrevistes semiestructurades (veure Annexos 7 i 8).

Les dades quantitatives i qualitatives que aporten aquests tres nivells d’anàlisi es

presenten de manera transversal en l’apartat d’interpretació dels resultats (veure Capítol

5), on s’ha realitzat una triangulació dels coneixements compartits en les entrevistes, els

resultats de l’enquesta (veure Annex 9) i el mapa de la presència de dones i homes tant

en la redacció periodística com en conjunt de l’À Punt.

4. 2. La investigació quantitativa: radiografia d’una redacció

Per tal de contrastar la realitat subjectiva de les periodistes entrevistades amb la realitat

objectiva i numèrica de la redacció d’À punt, i poder identificar patrons de gènere des

de les xifres, s’ha dut a terme un treball de recollida i interpretació de dades

quantitatives, que permetera dibuixar els límits de la redacció i la seua composició
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segons el gènere5. La principal font d’aquesta part de l’estudi han sigut diverses bases

de dades facilitades pel departament de Recursos Humans de l’empresa, amb data 31 de

maig de 2021, així com la informació proporcionada per companyes de la redacció.

Totes aquestes dades han sigut tractades i traduïdes visualment a un conjunt de 12

figures que es mostren en l’apartat de resultats.

Per a realitzar aquesta part de la recerca s’ha determinat un doble nivell d’anàlisi: d’una

banda, la Direcció d’Informatius i Esports, on treballen els i les periodistes, entre elles

les sis dones entrevistades, i que es correspon amb la redacció a la qual es refereix

aquesta investigació. D’altra banda, per tal de situar aquesta redacció en el conjunt d’À

Punt, s’aporten també dades de l’estructura orgànica i la presència de dones i homes en

els diferents nivells de responsabilitat de la SAMC, l’empresa on s’integra la Direcció

d’Informatius i Esports. Aquesta radiografia s’ha fet seguint el guió de les tres grans

bretxes de gènere en el periodisme plantejades per De Vuyst (2020): accés a la professió

(categories professionals), segregació vertical (llocs de responsabilitat) i segregació

horitzontal (seccions o àrees informatives)6.

Pel que fa a l’enquesta en línia, el seu objectiu era proveir de dades objectives l’estudi i

oferir una panoràmica més àmplia de la visió de les relacions de gènere de les

treballadores de l’empresa. Es buscava conéixer les opinions de les dones que treballen

en diferents departaments d’À Punt, no només periodistes, sinó també operadores de

càmera, auxiliars administratives, realitzadores, productores, grafistes, etc.

Per tal de limitar la mostra, es va pensar en el cens que havia votat el Consell

d’Informatius, que va celebrar les primeres i úniques eleccions el 28 d’octubre de 2019.

Aquest cens, però, va ser denegat per l’empresa per una política de protecció de dades.

Finalment, la Comissió d’Igualtat va servir d’enllaç per a enviar l’enquesta a canvi

d’incorporar aquesta investigació entre les activitats a desenvolupar pel Pla d’Igualtat

2020-2023.

6 Una altra de les grans bretxes de gènere en el periodisme és la bretxa salarial, que no s’ha abordat en
aquest estudi en no disposar de dades al respecte.

5 Cal dir que el Pla d’Igualtat 2020-2023 de l’empresa inclou entre les accions a desenvolupar l’elaboració
d’un mapa assenyalant la presència de dones per departaments, però en el moment de redactar aquest
treball aquesta tasca encara no havia conclòs.
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El Departament de Recursos Humans, en nom de la Comissió d’Igualtat, va distribuir

l’enquesta, ja no entre el cens de dones que havien votat el Consell d’Informatius –que

es va considerar un document desfasat que deixava fora les treballadores que s’havien

incorporat a l’empresa des de novembre de 2019– sinó entre totes les dones que

integren actualment les plantilles de la SAMC i de la CVMC, que amb data 19 d’abril

de 2021 eren 257. En la setmana posterior a l’enviament s’havien recollit 29 respostes,

que després d’un segon enviament del qüestionari es van elevar a 61. Tot i que els

resultats no són quantitativament representatius, aporten una informació vàlida des d’un

vessant exploratori del tema d’investigació i per això s’han inclòs en l’estudi.

4. 3. La investigació qualitativa: visibilitzant seqüències biogràfiques de dones

periodistes

Diverses raons justifiquen l’elecció de l’enfocament metodològic qualitatiu i el mètode

biogràfic-narratiu per a un estudi que té com a objectiu principal identificar les

estructures de gènere que travessen la redacció d’À Punt Mèdia, i entre els objectius

específics analitzar com experimenten les dones la cultura de treball que marca el seu

dia a dia. En aquest sentit, Miguel Beltrán afirma:

La estrategia cualitativa es más capaz de detectar lo relevante y se interesa por el

sentido que los sujetos dan a sus acciones, es interpretativa, integradora y abierta

a la voz de quienes son investigados (citat per Carmen Botía-Morillas, 2013:

448).

Altres autors com Maricela Guzmán y Augusto Pérez assenyalen com les

epistemologies postmodernes entenen que fer ciència és “narrar històries” i que la

ciència és “una empresa de negociación entre intereses más bien que de descubrimiento

de verdades” (Guzmán y Pérez, 2005: 117).

Si alguna cosa caracteritza la investigació narrativa és l’interés per apropar-se a la

realitat estudiant la forma en què les persones experimenten aquesta realitat. En paraules

de Bolívar, Domingo i Fernández (citats per María Fernanda González i María Teresa

Padilla, 2014: 78) “la narración es una experiencia relatada, es decir, una particular

reconstrucción de la experiencia por la que se da significado a lo sucedido o vivido

mediante un proceso reflexivo”.
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En aquest sentit, Bàrbara Biglia i Jordi Bonet-Martí (2009) ens recorden que tot i que hi

ha un cert consens a l’hora de diferenciar entre les diferents tècniques de la investigació

biogràfico-narrativa (la biografia, l’autobiografia, el relat de vida i la història de vida)

no hi ha un acord clar sobre les seues diferències i matisos. Totes quatre abasten en

principi el relat de tota una vida, ja siga elaborat aquest per la pròpia persona

(autobiografia) o per un subjecte investigador (biografia). En el cas de les històries de

vida, segons Joan Josep Pujadas (citat per Biglia i Bonet Martí, 2009: 8) "se refiere al

estudio de un caso referido a una persona dada, comprendiendo no sólo su life story

[relato de vida], sino cualquier otro tipo de información adicional que permita la

reconstrucción de dicha biografía de la forma más exhaustiva y objetiva posible".

La història de vida seria, per tant, la tècnica biogràfica narrativa més adient per

aconseguir els objectius d’aquesta investigació. Ara bé, les històries de vida de les

participants se centren en un fragment temporal molt concret i limitat: la seua

trajectòria professional. En aquest sentit, s’han revelat molt útils per a la investigació

dos conceptes elaborats per l’antropòleg Maurizio Catani (citat per Carles Freixa, 2006:

27): els "relats de pràctiques” (relat limitat en el temps i aplicat principalment a la

investigació d’històries de vida del professorat) i les “seqüències biogràfiques” (que

abasten diversos moments de la biografia personal).

Per a construir i narrar aquestes seqüències biogràfiques s’ha considerat que la millor

tècnica de recolecció d’informació era l’entrevista en profunditat, oberta, no

estructurada i sempre que fora possible presencial.

Per a Denzin i Lincoln (citats per Ileana Vargas, 2012: 121) l’entrevista és “una

conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. És, a més, una

tècnica que està fortament influenciada per les característiques personals de la persona

entrevistadora/investigadora, fins al punt que Vargas (2012) es refereix a ella com “un

texto negociado, donde el poder, el género, la raza, y los intereses de clases han sido de

especial interés en los últimos tiempos” (p. 121)

4. 4. Fer preguntes, escoltar respostes i investigar sent una més

Per a una epistemologia feminista, les situacions i experiències de les dones en cada

societat són el principal objecte d’investigació, en entendre que són suficientment

32



vàlides per a ser explorades per elles mateixes. Per això, s’ha entrevistat únicament

dones periodistes, en concret a sis, que s’investiguen “no como sujetos sociales

concretos, sino en tanto agentes en los que poder analizar las relaciones de género en la

práctica” (Botía-Morillas, 2013: 450).

La selecció de la mostra respon a tres criteris: ser periodista, treballar a temps complet

en À Punt com a mínim des de fa un any i ocupar diferents posicions dins de la

redacció. També s’ha tingut en compte el doble vessant de periodista i presentadora

d’algunes de les entrevistades, la diversitat de situacions personals i familiars i el fet que

estigueren representades diferents generacions. Així, l’edat de les participants va dels 29

als 55 anys i entre elles hi ha tres redactores –una de les quals és entrevistada com a

excap d’Informatius i Esports–, una editora de televisió, una cap de redacció i l’actual

directora d’Informatius. Quatre d’elles són mares. Un altre detall interessant és que la

meitat d’elles havien treballat en l’antiga RTVV, mentre que les altres tres no tenien cap

vinculació amb aquesta empresa. Aquesta condició de ser extreballadores de Canal 9 o

no opera com una marca important de la identitat professional en el context de la

redacció d’À Punt, i des d’una perspectiva interseccional caldria ser tinguda en compte

en qualsevol anàlisi, juntament amb el gènere, l’edat, la llengua o els anys d’experiència

professional.

El primer contacte amb les participants en l’estudi es va realitzar de manera presencial i

en paral·lel a l’elaboració del guió de l’entrevista, que inclou un primer bloc de

presentació i altres set blocs temàtics: sobre la redacció i l’organització del treball; sobre

les rutines productives; sobre la presa de decisions i l’elaboració dels continguts; ser

dona i periodista; sobre els valors i les creences (actituds masclistes); sobre les

estratègies i sobre els continguts.

El següent pas va ser remetre a les participants un correu electrònic on se les informava

amb més detall de la recerca, s’adjuntava el guió de l’entrevista i se les emplaçava a

proposar data i lloc. Se’ls demanava un parell d’hores per poder conversar

tranquil·lament, se’ls advertia que l’entrevista seria gravada en àudio i se’ls oferia

l’opció de l’anonimat. En el mateix correu s’adjuntava un document de consentiment

informat (veure Annex 10) i se’ls demanava que, en cas que hagueren canviat d’opinió

respecte a la participació en l’estudi, ho comunicaren el més prompte possible. La
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majoria va respondre ràpidament confirmant la seua disponibilitat. Només una d’elles

no va contestar aquest correu.

Les sis dones les experiències de les quals recull aquest treball van ser entrevistades

entre finals de març i abril, totes de forma presencial. Dos van escollir À Punt com a

escenari de la trobada, altres tres van optar pel domicili de la investigadora i una va

preferir que l’entrevista tinguera lloc en sa casa. En tot moment, es va prioritzar que la

persona es trobara còmoda, segura i la conversa fluïra amb naturalitat. Totes disposaven

del guió de l’entrevista i algunes havien dedicat temps a reflexionar les respostes. El

guió va servir com a punt de partida del diàleg, per a obrir temes de discussió i no

perdre de vista els objectius de la recerca. En algunes de les converses es van introduir

preguntes noves, que sorgien al fil de la conversa. En altres, algunes preguntes es van

obviar. Les converses més llargues van durar prop de dues hores i la més curta no va

arribar a una.

La investigadora va tractar en tot moment d’escoltar amb atenció i empatia, respectant

les pauses i els silencis, deixant espai perquè afloraren reflexions, mostrant la

importància de l’estudi i el valor de l’entrevista i els sabers compartits.

Tot i que vaig intentar evitar fer valoracions, en alguns moments resultava molt difícil

no entrar en la conversa i intercanviar opinions, fins al punt que la distància –irreal–

entre persona investigadora i investigada desapareixien per complet i el que hi havia era

dos periodistes parlant i preguntant-se sobre periodisme i gènere. En aquest sentit, cal

recordar que aquesta investigació té com a marc epistemològic la teoria dels

coneixements situats, amb una investigadora que investiga des de dins i aporta a la

recerca la seua pròpia experiència com a periodista en À Punt. Aquesta renúncia

expressa a la pretensió de ser objectiva, aquest reconeixement de la no-neutralitat i la

comprensió que les vivències compartides són la veritat individual de cadascuna de les

entrevistades, va marcar el to de les converses, afavorint un clima d’obertura i confiança

que uns diàlegs intensos i sincers.

Per a la majoria de les participants, l’exercici de narrar aquestes seqüències

biogràfiques, va suposar fer un exercici de memòria important, un mirar cap enrere per

reconstruir vivències, però amb una observació crítica des del present. Aquesta revisió

atenta del passat va significar interrogar-se sobre creences i judicis de valor. Va
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significar pensar en veu alta sobre maternitat i treball, conciliació, corresponsabilitat,

feminisme, maneres de viure la professió, relacions amb els companys homes,

pràctiques professionals que eren habituals i que estan deixant de ser-ho, etc. La

conversa va brindar a algunes de les participants reflexions que no s’havien fet mai

abans i els va regalar un major coneixement sobre elles mateixes. En tres casos, les

entrevistades van demanar aturar la gravació o eliminar informacions que no volien que

es feren públiques. Totes sis van poder llegir i revisar l’entrevista una vegada transcrita i

el treball sencer abans de ser lliurat.

4. 5.  El compromís ètic de la recerca

Les entrevistes que s’inclouen en els Annexos no són transcripcions literals de les

converses sinó una versió editada, a petició d’algunes entrevistades i amb el

consentiment final de totes elles. Les sis inclouen un xicotet codi per a interpretar els

moments de silenci, dubte o riure. En aquest sentit, cal remarcar que el compromís ètic

ha presidit aquest treball des dels inicis, especialment en el tracte amb les persones

entrevistades, amb les quals s’ha procedit amb molta cura, incorporant els seus

suggeriments i respectant al màxim les seues decisions. No hi ha hagut cap mena de

pressió per convéncer cap dona perquè acceptara participar en la investigació o

s’incloguera en la transcripció de l’entrevista res que la fera sentir incòmoda. Això ha

permés que totes s’identifiquen amb els seus noms reals. No obstant això, en l’anàlisi de

les dades, les participants són identificades amb una codificació numèrica en què E1

correspon a la primera de les entrevistades per ordre cronològic i E6 a l’última.

Aquest compromís ètic també s’ha traduït en la voluntat de mostrar la “cuina” del

procés d’investigació, fent visibles els dubtes, les dificultats i les limitacions

experimentades. La porta a introduir modificacions sobre el disseny inicial sempre ha

estat oberta,  així com a repensar abordatges i fer marxa enrere en algunes decisions.

4. 6. Creuar les dades en busca de resultats

A mesura que avançava el procés, va perdre força la idea de fer una anàlisi crítica del

discurs sobre el saber cocreat amb les entrevistades. D’una banda, l’ingent volum de

dades que aportaven les converses complicava aplicar aquesta tècnica. D’altra, resultava
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més estimulant privilegiar tècniques que permeteren escoltar el que les participants

desitjaven transmetre, sense jutjar o avaluar els seus comportaments o accions.

Entre aquestes tècniques, emergia com l’opció més atractiva la “construcció de

narratives” enunciada per Biglia i la seua proposta de “contar cuentos y de contar

cuentas redefiniendo métodos y técnicas de tratar las informaciones y reinscribiendo los

sentidos mismos de las producciones escritas del trabajo de investigación como

prácticas investigadoras” (Biglia, 2005: 133).

Finalment, les dades proporcionades per les entrevistes han sigut analitzades a partir de

la seua categorització en diversos eixos temàtics, dibuixats en les entrevistes i orientats

a donar resposta a les preguntes de la investigació. Per a obtenir conclusions, els

coneixements compartits s’han creuat i contrastat amb els resultats del qüestionari en

línia, les dades que aporta l’estudi de camp sobre el mapa de la redacció, els objectius

establerts en el Pla d’Igualtat 2020-2023 i l’ideari de recomanacions definides en el

Llibre d’Estil. També s’han utilitzat altres fonts documentals, com ara diversos estudis

realitzats per investigadores feministes sobre gènere i comunicació.

Pel que fa al pla de treball i el cronograma establert, aquesta recerca ha sigut elaborada

entre els mesos de febrer i juliol de 2021. Entre febrer i març es van fer els primers

contactes amb les periodistes candidates a ser entrevistades i es va donar forma a una

primera versió del marc teòric, revisant la literatura existent sobre gènere i comunicació

i aprofundint en lectures, moltes d’elles no editades en espanyol; març i abril es van

destinar a realitzar les entrevistes i fer possible l’enviament del qüestionari; la

transcripció i edició final de les entrevistes va ocupar tot maig, mentre que el treball de

camp per a confeccionar el mapa de la presència de dones i homes en À Punt, l’anàlisi

d’aquesta informació i el procés de triangular totes les dades es va desenvolupar al llarg

de juny, quan es van redactar també els apartats de justificació del treball i metodologia.

A principis de juliol es va tancar una primera versió del treball, que va ser revisada per

les tutores en les setmanes posteriors i finalment es van redactar les conclusions.
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5. Què diuen elles? Anàlisi dels resultats

A pesar de la seua imatge igualitària, les noves indústries

mediàtiques –com les velles i altres indústries creatives– estan

malmeses per la persistència de desigualtats de gènere.

(Lisa Pitt, citada per Byerly & Ross, 2006: 77)
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5. 1.  Patrons de gènere en la redacció d’À Punt

Gràcies als estudis feministes (De Bruin, 2000; De Vuyst, 2000; Djerf-Pierre, 2007;

Melin, 2008; Van Zoonen, 1998) sabem que el gènere travessa com una estructura més

invisible que visible les empreses de comunicació. Aquesta investigació ha acceptat

com a punt de partida l’existència de patrons de gènere en la redacció d’À Punt Mèdia i

s’ha plantejat com a objectiu principal identificar-los. El primer que ha constatat, però,

és la dificultat per a reconéixer-los d’entrada, tant per part de les participants en l’estudi

com entre les treballadores de l’empresa que van respondre a l’enquesta (5.1.1). No

obstant això, al llarg de les converses alguns d’aquests patrons sí que emergeixen

(5.1.4): seccions feminitzades (Cultura i Societat); seccions masculinitzades (Esports),

categories professionals masculinitzades (operador/a de càmera); presència d’homes al

capdavant de seccions dures, com Política o Internacional, o la desigual construcció de

la imatge de presentadores i presentadors (5.1.5). La radiografia de la Direcció

d’Informatius i Esports evidencia com les dones són majoria en la redacció (5.1.2) i

entre els càrrecs de responsabilitat (5.1.3) i en els relats domina la visió d’una redacció

bastant igualitària o on s’estan fent molts esforços perquè així siga.

5. 1. 1.  En busca dels biaixos invisibles

Existeixen patrons de gènere en la redacció d’À Punt? Les entrevistes començaren amb

aquest tema de discussió i evidenciaren la dificultat de les participants a l’hora de

percebre diferències de tracte entre dones i homes en les rutines de treball. En un primer

moment, a un parell d’elles els costava trobar-ne cap:

Ho he estat pensant molt estos dies i a mi em costa vore’ls, perquè a l’hora de

treballar i organitzar-nos, no els trobe, ni de manera latent, ni de manera evident.

[…] Jo em sent entre companys que valorem, que intercanviem idees i no detecte

cap tipus de biaix de gènere. És que som dones, nosaltres, la majoria! És que

som totes dones! (E6)

Estic en una direcció on tots són homes i jo sóc l’única dona i la més jove. Però

això, que en altres moments de la meua vida era un impacte i no em sentia mai

del tot còmoda, ara ací sí. Ací participe com una més. No trobe eixe biaix que sí
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que he trobat moltes vegades en moments d’estar dirigint equips, amb homes

molt més majors que jo, i on jo era la jove i la dona. En À Punt ja no tinc eixa

sensació. Això respecte a cap amunt. Cap avall, o en horitzontal, no he trobat

biaix ni he trobat masclisme, ni crec que n’hi haja tampoc en els perfils de la

redacció […] Jo crec que en esta redacció […] seria estrany trobar-me situacions

com les que m’he trobat en el passat. (E4)

La meitat de les entrevistades dóna per fet que aquests biaixos sí que hi són, encara que

coste identificar-los o fer-los visibles:

Jo crec que seria ingenu pensar que no és una redacció que està esbiaixada des

del punt de vista del gènere, quan és una redacció que forma part d’una societat

que està tota travessada per un biaix de gènere. Aleshores, entenc que sí. Ara, és

de veres que s’han fet molts esforços des del primer moment per aplicar

mecanismes de regulació i mecanismes que vagen a buscar l’equilibri. (E1)

[…] vaig fer un Llibre d’estil i em vaig encabotar molt en què quedara clar que

hi havia cobertures que s’havien de fer d’una determinada manera, que hi havia

fronteres que no es podien traspassar, però a pesar d’això, [mentre vaig estar en

la direcció d’Informatius] cada dia havies d’estar vigilant i podies telefonar o

enviar 15 e-mails a gent que no ho havia fet com el Llibre d’estil deia que

s’havia de fer. I això només en coses que estan posades per escrit i tu saps que

s’han de corregir. Pel que fa als comportaments invisibles, és que estan tots ahí!

(E2)

Probablement sí [que existeixen]. Però jo, directament, no les veig […] en la

secció en què estic [Política] i en el torn en què estic [vesprada], som dos

persones, un home i una dona, aleshores la feina es reparteix entre els dos de

manera molt igualada. (E5)

La segregació de gènere horitzontal, per tasques i continguts, és l’única que

pràcticament totes les entrevistades aborden en el seu relat. La majoria repara en el fet

que hi ha “moltes dones” en seccions de notícies toves com Cultura i Societat i que,

curiosament, al capdavant de dues seccions de notícies dures, com Política i
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Internacional, hi ha dos homes. Dit això, la majoria entén que darrere d’aquesta realitat

no s’amaga cap discriminació per raó de gènere. Les maneres de justificar-ho van des de

l’elevada presència de dones en la redacció, les eleccions personals (a l’hora de triar

secció o torn, o de presentar-se a un càrrec de coordinador/a), o l’edat:

Podem parlar, per exemple, d’un clàssic: al capdavant de Política i

d’Internacional hi ha dos homes. Al capdavant de Societat i Cultura, hi ha una

dona, però al capdavant d’Economia, també hi ha una dona. Això és veritat que

és un clàssic. Però jo crec que si a eixos dos llocs s’haguera presentat una dona

que controlava de política o d’internacional, hauria sigut per a ella. Crec que és

una qüestió pràcticament casual que el més expert de política era un home. No

crec que, en eixe sentit, hi haguera un biaix de gènere. (E4)

Per què [la secció de] Política l’han de fer…? Que no és veritat, perquè en la

secció de Política hi ha xics i xiques. El cap és un xic, és el que tenim.

Internacional, que també és un tema més com de xic, el cap és un xic. On tenim

xiques? Al capdavant de les seccions de Cultura i de Societat, i també en

Economia. És cert que en la redacció d’Informatius, tu si agafes les xifres i

repasses l’escalafó, no pots dir que les dones estiguen infrarepresentades. (E2)

En el torn de la vesprada, en [la secció d’] Economia hi ha dos homes i cap dona.

Podries pensar que només els homes fan Economia, però això no és veritat,

perquè tenim també l’informatiu comarcal i els homes que fan Economia fan

també altres temes. A més, la cap d’Economia és una dona i pel matí, la majoria

de redactores d’Economia són dones, perquè prefereixen eixe horari per a

conciliar. Jo crec que no hi ha continguts d’homes i de dones. (E6)

A l’hora de fer temes més creatius, més de Cultura o Societat, el perfil de

periodistes que fan eixe tipus d’informació, són dones. Què passa amb els temes

més seriosos? Clar, la majoria de redactors són dones, aleshores hi ha dones fent

de tot. També hi ha dones en Política i Economia. Però veig menys a homes fent

coses creatives, de cultura… No sé si ahí pot haver encara eixe biaix. També és

cert que, a banda d’home o dona, el factor edat juga un paper important. (E3)
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Una de les entrevistades entra en contradicció amb el discurs d’una redacció lliure

d’estructures de gènere i apunta clarament la masculinització d’algunes categories

professionals:

És veritat que els càmeres són majoritàriament homes, i els operadors també. En

la part tècnica, sí que arrosseguem un biaix de gènere important. (E4)

Aquesta masculinització, però en un altre àmbit, el d’Esports, també és vista per una de

les participants, que en l’inici de la conversa també expressava la seua dificultat per a

identificar biaxos de gènere, tot i reconéixer la seua (presumpta) existència:

Jo diria que [el biaix] està molt clar en Esports. Encara que hi ha moltes dones,

moltes periodistes, presentadores i fins i tot alguna comentarista, Esports és una

secció claríssimament masculinitzada. I a l’inrevés, Cultura és una secció

femenina. [...] En les altres seccions ho veig més diluït. (E5)

La dificultat per a identificar possibles patrons de gènere en la redacció s’aprecia també

en els resultats de l’enquesta que va ser enviada al conjunt de les dones que treballen en

l’empresa, on la resposta majoritària, amb un 45,9% va ser la de “No en sóc conscient”.
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Figura 1

La visió d’A Punt com un mitjà on hi ha igualtat entre dones i homes és compartida per

una aclaparadora majoria de les treballadores que van respondre a l’enquesta.

Figura 2

Entre les entrevistades, cap d’elles utilitza la paraula igualitària per a definir la redacció.

Dues d’elles incideixen en la voluntat d’À Punt per avançar cap a la igualtat entre dones

i homes:

Crec que la redacció d’À Punt té una clara voluntat de ser igualitària. El

hàndicap que té és que com l’empresa és tan gran, és més difícil arribar a tota la

gent i que totes les persones estiguen implicades. Però si la direcció i les

persones que editen els informatius i que fan l’escaleta estan remant en eixe
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sentit és més fàcil. Això té molt més poder que un redactor o una redactora

aïllada en la redacció. (E3)

És un mitjà obert al canvi, amb voluntat de transformació. També té els seus

lastres, però hi ha voluntat de canviar, d’incloure, d’introduir canvis de veres.

(E1)

Altres dues entrevistades posen més el focus en el que queda per fer i una tercera

destaca la llibertat amb què es treballa en la redacció:

Jo crec que la situació en la redacció és bastant bona, en comparació amb altres

llocs, però això no la fa bona del tot. O siga, és menys roïna que en altres llocs,

però això no fa que siga l’òptima. Trobe que encara hi ha moltes coses que es

poden millorar. (E5)

Estem encara lluny d’una redacció realment igualitària, amb altres fonaments,

amb una perspectiva de gènere clara en tot. I quan dic en tot, vull dir en tot, no

només en la temàtica, i no només en dies especials. Crec que queda molt de camí

per fer. (E2)

Jo crec que és una redacció que treballa amb llibertat, majoritàriament. Una

redacció lliure, en dos aspectes: en l’aspecte de drets laborals i econòmics,

perquè tindre un sou i treballar les hores per a les quals t’estan pagant et dóna

una llibertat personal. I lliure ideològicament, en el sentit que no tenim pressions

i l’ideari respon als drets socials. (E4)

5. 1. 2.  Una redacció dominada per dones

Un dels principals arguments que aporten les entrevistades i el més reiterat a l’hora de

negar o minimitzar l’existència de desigualtats de gènere en la redacció d’À Punt és

l’elevada presència de dones en llocs de responsabilitat:

En À Punt, des del primer moment, hi ha hagut dones amb més responsabilitat

jeràrquica, en Informatius i en tota la casa. (E1)
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En esta redacció hi ha un alt nombre de persones que ocupen càrrecs que són

dones, moltes més que en altres empreses on he treballat. El percentatge supera

en molt el nombre de dones que ocupen càrrecs en els mitjans […] Només

quantitativament, ací es nota una barbaritat el canvi. (E6)

La majoria de la redacció som dones i els càrrecs directius també [...] i jo crec

que això es nota moltíssim. En comparació amb altres empreses on he treballat,

no té res a veure. (E5)

El masclisme té molt a veure amb el poder. Ara que tenim dones més poderoses,

cada vegada és més difícil que s’evidencien o es verbalitzen certes coses,

precisament per això, perquè eixa persona, eixa dona és la teua cap. Hi ha una

cosa també de verticalitat, quan arribem a llocs de responsabilitat. Jo no he vist

masclisme en esta redacció. Crec que el treball està distribuït aleatòriament

sigues home o dona. (E4)

En el conjunt d’À Punt (incloent la SAMC i la CVMC), amb data 31 de maig de 2021

treballen 541 persones, 263 dones (48%) i 283 homes (52%), és a dir, hi ha un 4% més

d’homes (20) que de dones. El 89% de la plantilla treballa en la SAMC, d’on depén la

Direcció d’Informatius i Esports (a partir d’ara DIE). Aquest departament representa el

73% dels treballadors i treballadores la SAMC. Tant l’organigrama de la SAMC com

l’estructura organitzativa de la DIE poden consultar-se en els Annexos  11 i 12.

44



Figura 3

Presència de dones i homes en À Punt, la SAMC i la DIE i pes proporcional d’aquest

departament en el conjunt de l’empresa (Font: elaboració pròpia)

La DIE està integrada per 355 persones, de les quals 187 són dones (53%) i 168 són

homes (47%). Aquesta xifra s’obté de la suma total del personal laboral adscrit a les

Subdireccions d’Informatius Diaris i d’Esports, el Servei de Producció, el Servei de

Continguts Digitals i Xarxes Socials i el Servei d’Imatge –que depenen tots dos tant de

la Subdirecció d’Informatius Diaris com de la Subdirecció de Continguts–, així com la

Secció de Meteorologia. També formen part del departament una documentalista, una

assessora musical i tres auxiliars administratius (dos homes i una dona). Per últim,

també s’han considerat membres de la redacció els i les assessores lingüistes, tot i que

depenen de la Unitat d’Estil i Recursos Lingüístics

El col·lectiu més nombrós dins del conjunt de la redacció és el que integren les i els

periodistes7. Són 148 professionals que treballen principalment per a la televisió i la

7 Dins d’aquest col·lectiu hem inclòs quatre categories professionals diferents: periodista-redactor/a,
redactor/a audiovisual ENG (de l’anglès Electronic News Gathering: reporter de televisió que sap operar
amb una càmera i fer funcions de periodista), periodista esportiu/va i redactor/a audiovisual esportiu/va
ENG, que corresponen a les diferents borses de selecció de personal creades per a accedir als llocs de
treball. Cal dir que tot i que també hi ha periodistes en el departament digital, la seua via d’accés a la
redacció és des d’altres categories professionals on conflueixen no només periodistes sinó altres perfils.
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ràdio, però també per al web d’À Punt Mèdia. Representen el 42% del personal del

departament i el 27% de la plantilla d’À Punt. És a dir, quasi una de cada tres persones

que treballen en À Punt és periodista. I quasi el 60% de les periodistes són dones.

Aquest percentatge puja fins al 68% el cas de la categoria de periodista-redactor/a, és a

dir, quasi 7 de cada 10 periodistes-redactores d’À Punt són dones. En la categoria de

periodista esportiu/va les dones ocupen més de la meitat dels llocs de treball i només en

la categoria de redactor/a audiovisual esportiu, els homes superen les dones i són més

del 76%.

Figura 4

Presència de dones i homes periodistes en la redacció d’À Punt (Font: elaboració

pròpia)

Quan ens referim a la redacció, ens referim al conjunt de professionals que treballen

principalment en les instal·lacions centrals d’À Punt, ubicades en Burjassot. No obstant

això, l’empresa compta amb tres delegacions territorials (Madrid, Castelló i Alacant) i

una corresponsalia (Barcelona), on treballa una única periodista. Les tres delegacions

tenen una dona al capdavant i en les tres, les periodistes representen entre el 70 i el 83%
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del personal, sent el cas més cridaner el de la delegació de Madrid, on només trobem un

home.

Figura 5

Presència de dones i homes periodistes en les delegacions territorials d’À Punt (Font:

elaboració pròpia)

Pel que fa a l’àrea digital, la plantilla que treballa en l’elaboració de continguts per al

web i les xarxes socials, agrupa les categories de seo manager, expert/a en xarxes i

analista social media. També aquí les dones són majoria i representen el 70% del total.
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Figura 6

Presència de dones i homes experts/expertes en contingut digital (Font: elaboració

pròpia)

Pel que fa a altres categories professionals dependents de la DIE, destaca el cas del

departament de Producció, on les dones són majoria com a productores (67%) i com a

ajudants de producció (73%). Els tres integrants del departament de Meteorologia, per

contra, són homes, tot i que la cap és una dona.
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Figura 7

Presència de dones i homes en altres categories professionals (Font: elaboració pròpia)

En canvi, en la categoria tècnica d’operador/a de càmera i muntador/a, hi ha una

aclaparadora majoria d’homes (86%) i es podria dir que és la categoria professional on

major biaix de gènere hi ha en tota l’empresa. Aquesta bretxa també es manté, encara

que menys acusada, en les categories de regidor/a, amb un 75% d’homes o la

d’ajudant/a de realització, on les dones només són el 29%. No obstant això, s’atenua en

altres categories com la de realitzador/a, on hi ha paritat entre homes i dones, o la de

tècnic/a de postproducció, on el 60% són dones.
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Figura 8

Presència de dones i homes en categories professionals tècniques (Font: elaboració

pròpia)

Finalment, les persones que ocupen càrrecs de responsabilitat dins la redacció, sense

distingir-ne el graó, sumen un total de 31, de les quals 21 són dones i 12 homes. És a

dir, les dones representen el 64% dels llocs de responsabilitat.
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Figura 9

Presència de dones i homes en llocs de responsabilitat en À Punt i en la DIE (Font:

elaboració pròpia)

5. 1. 3.  Segregació vertical: Trencant els sostres de vidre

Abans de mirar amb més detall en quins espais de responsabilitat s’ubiquen exactament

les dones que treballen en la direcció d’Informatius i quin és el pes específic que tenen,

ampliem la imatge per observar com es distribueix la presència de dones i homes en els

diferents escalons jeràrquics de la SAMC.
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Figura 10

Presència de dones i homes en els diferents graons de responsabilitat d’À Punt (SAMC)

(Font: elaboració pròpia)

L’organigrama de l’empresa diferencia entre cinc nivells de responsabilitat i cal baixar

fins a l’últim per trobar paritat entre dones i homes. En els altres quatre graons, la

presència d’homes supera a la de les dones. En el primer escaló només hi ha una dona

(la directora d’Informatius) al costat de quatre homes, que copen el 80% dels càrrecs

directius d’À Punt. En el segon escaló, que inclou les subdireccions, els i les caps

d’unitat i la cap de gabinet, hi ha el doble d’homes que de dones. Quan baixem al tercer

nivell, que inclou els i les caps de redacció, la presència de dones augmenta, però sense

arribar a la paritat. Aquesta tampoc s’assoleix en el quart nivell, on trobem 15 dones i

17 homes, entre caps de seccions i responsables de les diferents edicions informatives

de televisió, ràdio i web.

La imatge canvia radicalment quan acotem l’anàlisi a la DIE on, com ja hem vist, les

dones ocupen el 64% dels espais de presa de decisió.
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Figura 11

Presència de dones i homes en els diferents graons de responsabilitat de la DIE (Font:

elaboració pròpia)

Al cim de la piràmide jeràrquica de la redacció trobem una dona. Excepte en el segon

graó de responsabilitats, el de les subdireccions, ocupades les dues per homes, les dones

són majoria en tots els altres graons.
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Figura 12

Dones i homes amb càrrecs de responsabilitat en la DIE (Font: elaboració pròpia)
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5. 1. 4.  Segregació horitzontal: elles són majoria en totes les àrees, excepte en Esports

La redacció periodística d’À Punt està dividida en cinc seccions o àrees informatives:

Societat, Economia, Política i Tribunals, Internacional i Cultura. Al capdavant

d’aquestes àrees trobem la figura del coordinador o coordinadora d’àrea, que ocupa

l’últim graó de responsabilitat dins la redacció. Tres de les coordinadores (Societat,

Cultura i Economia) són dones i dos són homes (Política i Internacional). En totes les

àrees, les dones són majoria, excepte en la d’Economia, on hi ha el mateix nombre de

dones que d’homes.

Figura 13

Presència de dones i homes en les diferents àrees informatives (Font: elaboració pròpia)

Dins de l’organigrama d’À Punt, Esports està configurada com una subdirecció, al

mateix nivell que Informatius Diaris, al capdavant de la qual trobem un home. Els cinc

caps d’edició també són homes. Pel que al global de periodistes, en treballen 43, dels

quals, 18 són dones (42%) i 25 homes (58%).
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Figura 14

Presència de dones i homes en la Subdirecció d’Esports (Font: elaboració pròpia)

Com hem vist en el marc teòric, diversos estudis feministes (Van Zoonen, 1998; De

Vuyst, 2020; De Bruin, 2000, 2014; Djerf-Pierre, 2007; Melin, 2008) mostren que tant

els llocs que els i les periodistes ocupen com les tasques que desenvolupen estan

condicionades per assumpcions sobre el gènere associades amb la masculinitat i la

feminitat. No obstant això, entre les entrevistades predomina l’opinió que no hi ha un

tracte diferenciat entre homes i dones a l’hora d’assignar continguts informatius:

Crec que l’organització de la redacció està més pensada en les capacitats i les

especialitzacions de cadascú i en qui és capaç de fer un determinat tipus de

directes o de temes, independentment del seu gènere. (E6)

En la pràctica diària, crec que l’assignació de temes va més en funció del perfil

del redactor o la redactora (E1)

Jo crec que ací es valora la capacitat de lideratge i periodística. Es valora les

persones professionalment. No crec que es tinga en compte si és dona o home.

(E4)

Com hem vist, les dades mostren que les dones són majoria en la redacció (53%) i

majoria entre els i les periodistes (60%), el que explica que també ho siguen en totes les

seccions, entre elles les considerades tradicionalment femenines, com Cultura o
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Societat. Així, es posa en qüestió l’existència de segregació de gènere horitzontal pel

que fa als continguts i les tasques, amb dos excepcions: la Subdirecció d’Esports, on els

homes són el 58% dels periodistes i copen tots els llocs de responsabilitat i en algunes

categories professionals tècniques, com la d’operador/a de càmera muntador/a, amb un

86% d’homes. A més, i més important, les dones trenquen el sostre de vidre dins de la

redacció, en ocupar el 64% dels càrrecs de responsabilitat, si bé la segregació vertical sí

que perviu en el conjunt de l’empresa.

5. 1. 5. La discriminació en la imatge

Una altra de les bretxes de gènere identificades per a les participants en l’estudi és la

que es produeix entre presentadores i presentadors, on la construcció de la imatge

d’elles està molt més subjecta a clixés i estereotips que la d’ells. Una de les

entrevistades planteja aquesta discriminació sense que se li pregunte res al respecte.

Altres dues responen des de l’experiència d’haver presentat espais informatius:

On es veu més clarament és en la part de projecció de la imatge, en el que se

suposa que és la feminitat i la masculinitat, de cara a qui ens conta el relat d’eixe

informatiu [...] Ahí jo crec que sí que està més condicionat. Crec que l’arquetip

és identificable. (E1)

Amb el vestuari, hi ha un biaix molt gran. La majoria de presentadores d’À Punt

són dones. És una decisió que no sabria dir-te a què correspon. Correspon a una

qüestió de més visibilitat femenina? Correspon a una qüestió estètica? [...] Els

homes, amb quatre coses ja van perfectes i tu has d’estar contínuament

provant-te, que si açò, que si allò [...] Ahí sí que sembla que has d’entrar en

l’estereotip, amb els talons, la falda superapretada, la part de dalt superapretada.

[...] Si tu entres en el joc dels estilistes, que solen agradar-los molt aquest tipus

de presentació de les dones, doncs estaràs contínuament en eixes històries de

faixes, de talons d’agulla, etc. […] Si no et plantes [...] si no ho tens clar, pots

acabar feta un drap. (E5)

En aquest tema es fa molt evident la desigualtat amb els homes, en una qüestió

tan bàsica com el temps. El temps que perd una dona presentadora en
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maquillatge i perruqueria, no és comparable [...] M’he plantejat que, si em

molesta tant perdre tant de temps [...] puc demanar que em maquillen menys o

fins i tot que no em pentinen. Però a vore qui s’atreveix a fer-ho, perquè també

estàs sotmesa a pressió social i de l’ambient. (E3)

L’enquesta en línia oferia la possibilitat d’incloure un comentari lliure, que va ser

aprofitat per una de les treballadores d’À Punt per referir-se a aquesta qüestió:

El vestuari i el maquillatge de les presentadores, en ocasions, no encaixa amb la

línia editorial de l’empresa, que busca superar l’estereotip de dona-objecte, de

cosificació de la dona. (Enquesta en línia)

El model d’estilisme dels informatius d’À Punt, en aquest sentit, sembla ancorat en una

estètica basada en estereotips de gènere antics, on es presta molta més atenció a la

imatge de les dones que la dels homes, amb el sobrecost que això comporta pel que fa al

temps que han de dedicar-li. En aquesta estètica de l’elegància arquetípica i limitant, de

la qual els homes queden al marge, continua pesant el component d’estar ahí per a fer

bonic, com si part de la feina de les presentadores fora complaure i satisfer una mirada

dels espectadors pensada en masculí.

Cal dir, en aquest sentit, que el Llibre d’Estil (2017) subratlla que “les professionals que

apareguen en pantalla no han de ser discriminades en funció dels cànons estètics

dominants” (p. 107).
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5. 2.  Dones i cultura periodística

Quina és l’experiència de les dones en la redacció d’À Punt, en un entorn on són

majoria? Creuem les dades que proporcionen les entrevistes i l’enquesta en línia, per a

comprovar què en pensen sobre l’impacte que aquesta presència femenina majoritària té

sobre l’ambient de treball (5.2.1) el relat informatiu (5.2.2) i les rutines productives

(5.2.3). Deixen els horaris de treball espai per a la vida personal o és la conciliació una

utopia? (5.2.4) Ens preguntem també pel mite que dicta que el periodisme és una

professió sense horaris (5.2.5) i revisem com ha afectat la maternitat a les protagonistes

de l’estudi (5.2.6).

5. 2. 1.  Una redacció woman-friendly

Les investigadores feministes que han fet de les organitzacions el seu camp d’estudi

solen argumentar que la dimensió de gènere present als llocs de treball generalment

queda amagada darrere la naturalesa encarnada del treball (Acker, 1990). Les feines i les

jerarquies abstractes “assumeixen un treballador sense cos i universal” (Acker, 1990:

139) que es considera generalment home. Aquesta comprensió del treballador masculí

com a norma margina les dones i contribueix a la segregació de gènere. Per a Acker

(1990: 152), les estructures organitzatives es legitimen mitjançant el "manteniment

d'una jerarquia de gènere", que s’instaura mitjançant controls tàcits basats en arguments

sobre la reproducció, l'emocionalitat i la sexualitat de les dones: trets biològics assumits

que només s’atribueixen a les dones. Per a Acker, la sexualitat de les dones es veu

sovint infiltrada en els llocs de treball, mentre que la sexualitat masculina s’accepta

com a norma. Aquesta idea també la constaten Byerly i Ross (2006): “La cultura de

redacció que s’amaga darrere un ‘ethos professional periodístic’ neutral, està realment

organitzada, per uns propòsits pràctics (i ideològics) al voltant d’una estructura on

l’home és la norma i la dona la intrusa” (p. 79).

L’experiència de les entrevistades invalida per complet aquesta visió de la dona

periodista com a intrusa en la redacció d’À Punt, un espai que s’assembla poc a les

típiques redaccions dominades numèricament per homes –i male friendly– que

descriuen la majoria dels estudis.
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Jo crec que l’ambient en la redacció d’À Punt, respecte a les qüestions de gènere,

és, en principi, favorable a les dones. [...] És la primera empresa del sector on jo

directament no he patit discriminació o no he hagut de sentir comentaris

excessivament pejoratius, que n’he sentit. És una empresa on jo no em sent

agredida o minusvalorada pel fet de ser dona, en general, llevat de moments

puntuals en què alguna cosa has patit. (E5)

Jo, quan em vaig sentir realment còmoda i protegida va ser a l’inici d’eldiario.es,

on vaig entrar fa cinc o sis anys, quan el moviment feminista ja estava fort i això

es notava.[...] D’una manera natural, en arribar a À Punt, un mitjà públic amb

uns valors progressistes, en el sentit de drets socials o drets de la dona, va ser un

poc una continuació d’eixa primera sensació de pau respecte del gènere. (E4)

5. 2. 2.  Canvia la major presència de dones el discurs?

Si les dones no són intruses en la redacció d’À Punt, sinó tot el contrari, són el grup

dominant entre els periodistes i entre els càrrecs amb poder de decisió, com repercuteix

això sobre l’organització del treball diari o en la selecció i jerarquització dels

continguts? Canvia el discurs quan les dones superen el 30% del personal de la redacció

com projectaven les teories de la massa crítica? Una de les entrevistades té molt clar que

les dones han jugat un paper important a l’hora de donar entrada en els informatius a

temes tradicionalment considerats femenins i de menor prestigi, vinculats a l’esfera

privada, com l’educació o el consum.

Crec que, en eixe passar d’uns esquemes més de premsa escrita [amb els quals

va arrancar À Punt] a uns esquemes més de mitjà multiplataforma, ha tingut

molt a vore, positivament, la intervenció de les dones de la redacció. Crec que

sempre hi ha hagut una tensió entre els temes de l’agenda política i els temes que

de veritat interessen a la gent, entre parèntesis, les dones [...] Crec que [les

dones] han estat més obertes a tractar eixos temes que no els homes. (E1)

Una altra entrevistada posa l’accent no tant en la presència numèrica de dones, com en

la consciència feminista  de “moltes” d’elles.
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Jo crec que en la redacció d’À Punt, a banda d’haver moltes dones, hi ha moltes

dones feministes, amb una mirada i una consciència feminista, i això té un reflex

en els temes i en l’enfocament. Es nota, per exemple, a l’hora d’intentar buscar

expertes, posar el focus en l’atur femení o parlar de malalties o de problemes

que només o sobretot afecten les dones. (E3)

Altres dues entrevistades, per contra, es mostren més crítiques i pensen que la influència

de les dones sobre els continguts és escassa i que la mirada del mitjà continua sent molt

masculina:

Crec que entre tots els mitjans s’acaba consensuant, d’una manera no explícita,

el que és notícia i el que no ho és, i això configura la selecció i la jerarquització

dels continguts. El fet de ser dones no influeix massa i potser hauria d’influir

més. La tria de continguts es fa de manera col·legiada entre tots els mitjans i al

final és una mirada molt masculina. (E5)

No tinc clar si la majoria d’elles [les dones que prenen decisions en la redacció

d’À Punt] tenen aquesta mentalitat que, en teoria, beneficiaria a temes que ens

interessen més les dones, o farien que els informatius foren més feministes. Jo

crec que la mirada és molt masculina. [...] Si tu agafes l’escaleta i l’analitzes,

excepte dies puntuals, com el 8M, el 25N, etc., els temes són els de sempre. (E2)

Per últim, altres dos participants en l’estudi, les que ocupen posicions més altes en la

jerarquia, desvinculen per complet la qüestió del gènere del relat informatiu, que

asseguren, es construeix amb criteris periodístics. A més, subratllen l’actual context de

pandèmia com el principal condicionant de la selecció dels continguts.

No crec que hi haja, en eixa construcció de l’informatiu o en eixe relat

periodístic, res semblant a una visió femenina o una visió condicionada pel fet de

ser dones la majoria. Crec que hi ha un criteri periodístic, que a vegades pots

compartir o no. (E6)

Des de fa un any, l’agenda està tan dirigida per la pandèmia, que encara que

vulgues introduir altres temes, no tenen incidència. Sí que fem molts temes
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socials i tenim una mirada social, però això no té a vore amb els caps de secció,

sinó amb el tipus de mitjà que som [...] També tenim temes feministes, i no crec

que un cap de redacció rebutjara un tema feminista pel fet de ser home. Crec que

està molt compartit quin tipus de mitjà de comunicació som [...] Crec que no

influeix molt el tema del gènere. (E4)

Pel que fa als resultats de l’enquesta, mostren també aquesta divisió d’opinions, amb un

29% que pensa que la nombrosa presència de dones no afecta al discurs informatiu, un

23% que pensa que afecta poc, un 24,6% que pensa que sí que té un impacte, i un 11,5%

que considera que afecta bastant.

Figura 15

5. 2. 3.  Rutines periodístiques en transformació

I pel que fa a les rutines de treball, quina és la incidència que té la gran presència de

dones en la redacció? S’han produït canvis? La majoria de les entrevistades reconeix

que venim d’una cultura periodística feta a mida dels homes, que no té en compte les

desigualtats estructurals que, per la tradicional divisió sexual de rols, descarrega sobre

les dones la major part del treball de cures. Ací també, entre les entrevistades trobem

opinions oposades i la visió més crítica és la de les redactores rases:
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La cultura de treball jo crec que continua sent com ha sigut tota la vida, encara

que manen dones. És trist, però és així […] Les rutines […] estan pensades per

als homes o per a algú que es comporte com ells. (E2)

[És una cultura] pensada per a persones que no han d’ocupar-se dels fills o les

filles, o de persones majors. (E3)

Les rutines productives són les tradicionals i això no hi ha cap voluntat de

canviar-ho per a intentar afavorir la vida de les persones […] Ahí el feminisme

no ha arribat en absolut. […] L’aspecte de l’organització de la feina per a mi és

la gran tasca pendent. (E5)

Dos de les participants en l’estudi reconeixen avanços i prefereixen parlar de rutines

productives en transformació:

Crec que eixes rutines estan en transformació, perquè hi ha uns recursos que

s’estan posant a disposició de la redacció per a transformar uns horaris, que

inicialment estan dissenyats perquè els homes ho tinguen més fàcil. [...] En

principi, una reunió de temes i posada en marxa del dia a primera hora del matí

perjudica clarament a les persones que tenen al seu càrrec fills menuts en horari

escolar. Això és un hàndicap. Ara, també veig que està havent un desplaçament i

que eixe “marrón” està afectant cada vegada més per igual a homes i a dones.

(E1)

En una etapa de la meua vida, jo recorde que em deien: “Es que te tienes que

tomar cafés con la gente de tu sección”, referint-se a les fonts, que podien ser

polítics, empresaris, etc., per vore si podies ‘rascar’ i traure alguna cosa, alguna

notícia. Prendre cafés suposa fer-ho fora del teu horari laboral. Crec que venim

un poc d’eixa herència, que som hereus d’això, però ací he notat molt el canvi.

El que no sé és fins a quin punt, la pandèmia ha influït en eixe canvi en les

maneres de treballar. (E6)
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Finalment, la visió més optimista la trobem en la persona que ostenta el lloc de màxima

responsabilitat en la redacció, que es refereix a la cultura periodística d’À Punt com una

“cultura de conciliació” i com un “sistema productiu de pau personal i professional”.

[...] Que la gent tinga hores de conciliació o que a canvi de treballar un festiu

pugues disposar d’un dia lliure [...] això afavoreix moltíssim les dones [...]

perquè les posa en la mateixa situació que els homes. [...] Quan a una dona, com

és el meu cas, li proposes que dirigisca els informatius d’una televisió pública, jo

crec que el sistema ha de proposar-li també l’eixida. És a dir, a mi el sistema

m’ha deixat treballar des de casa o estar al telèfon. Si m’hagueren dit que per a

ser directora d’Informatius havia d’estar a la redacció [de manera presencial] de

8 del matí a 8 de la vesprada, jo segurament no m’hauria presentat al concurs.

[...] Jo no sé si en la redacció de Valencia Plaza o Las Provincias [dos periòdics

valencians, el primer digital i el segon imprés] continuen totes les rutines

masclistes. No puc parlar per ells perquè no estic allí, però esta redacció, és molt

pareguda al que jo he viscut en eldiario.es. Diria que encara és millor, perquè ací

hi ha una limitació d’horaris i la conciliació es promou. (E4)

5. 2. 4.  La utopia de conciliar

El Pla d'Igualtat 2020-2023 d’À Punt recull com una de les línies estratègiques de

treball la conciliació de la vida familiar, personal i laboral dins de l’empresa. El

diagnòstic previ elaborat per a confeccionar aquest pla recollia entre d’altres

conclusions importants que l'organització del treball (torns, necessitats especials de

flexibilitat, mobilitat, etc.), no afavoreix la igualtat d'oportunitats entre dones i homes,

per l'ús diferenciat del temps, així com que les dones:

- Fan en major proporció les tasques domèstiques.

- Expressen amb més proporció que els homes necessitar mesures de conciliació

personal, familiar i professional.

- Treballen en major proporció en torn partit, la qual cosa dificulta la conciliació.

- Mostren més dificultats per a compaginar treball amb mobilitat, flexibilitat

horària o disponibilitat que els homes.
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- Afirmen amb més proporció que la seua responsabilitat familiar no els permetria

treballar en un altre torn diferent.

- Recorren amb més proporció a l'ús de vacances o dies d'assumptes propis que

els homes per a cobrir les necessitats extraordinàries d'atenció de menors.

- Fan menys activitats de formació, en comparació amb els homes, per la

impossibilitat de compaginar-les amb treball i família.

- La cura dels fills i les filles limita en major mesura la seua carrera professional.

Les dones entrevistades ofereixen relats radicalment diferents de la seua experiència a

l’hora de conciliar vida professional i vida personal i familiar, condicionada per la seua

situació personal, el fet de ser mares o no, tindre criatures o persones grans al seu

càrrec, comptar amb companys de vida corresponsables, la manera particular d’entendre

la professió i el nivell de responsabilitat que ostenten.

Quatre de les entrevistades consideren que treballen en un entorn laboral privilegiat, en

tractar-se d’una empresa depenent de la Generalitat Valenciana, on les condicions

laborals són les mateixes que les del personal laboral del sector públic, amb horaris

tancats i entre altres mesures, un paquet anual de 30 hores remunerades per a facilitar la

conciliació:

En el cas d’À Punt, jo crec que el tema d’horaris, conciliació, lliurances, etc. està

millor que en altres televisions o mitjans privats. (E3)

En altres empreses jo he fet jornades molt més llargues o jornades partides

impossibles de canviar, perquè la plantilla era més reduïda i al final els horaris

eren pitjors. Ací, encara que estic en un torn que no em permet estar amb la

meua filla per les vesprades, a pesar d’això, les jornades estan més concentrades

per a no tindre’t ‘empastrada’, en teoria, tot el dia. [...] (E6)

Els mitjans de comunicació són molt explotadors. Si tu pagues a la gent pel seu

treball, si tenen l’horari acotat i les hores extraordinàries són una raresa, i si n’hi

ha es paguen, si tu dones flexibilitat per a treballar, pots tindre a dones, homes i a

qui et done la gana.  (E4)
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Jo crec que À Punt dóna facilitats. No crec que siga un entorn laboral hostil en

eixe aspecte, ni molt menys. [...] És cert que estan les hores de conciliació i

moltes redactores i redactors fan ús d’eixe dret per a organitzar-se, però, això

traslladar-ho a llocs de responsabilitat és més complicat. (E1)

Aquesta visió contrasta amb el relat que traslladen altres dos entrevistades, redactores

les dos, que mantenen que els horaris no estan pensats per a afavorir l’equilibri entre

vida personal i professional:

Els horaris, normalment, solen anar en detriment de les dones. [...] Pensa, per

exemple, en l’horari partit [de 9 a 19 de dilluns a dijous]. Eixe horari és

absolutament irracional. Jo l’he fet en diverses ocasions. Qui pot fer això? Qui

no té compromisos.  (E5)

Jo crec que els horaris, en general, no estan fets per a conciliar amb la vida

familiar. I per descomptat, si és un càrrec directiu, encara menys, perquè s’entén

que un directiu ha de donar-ho tot i no té dret a res més. (E2)

El relat més cru de les dificultats per a conciliar l’ofereix una de les entrevistades, una

redactora, que denuncia “la hipocresia” de l’empresa pel que fa a la política de

conciliació:

A mi, el tema de la conciliació m’ha resultat, en moments puntuals, molt molt

difícil [...] I l’empresa no m’ho ha facilitat […] M’he arribat a plantejar

demanar-me una excedència [...] he valorat reduccions de jornada, he valorat

moltes coses perquè no he trobat una solució a la meua situació personal. I no ho

he fet, perquè em fa ràbia haver-ho de fer! Per què m’he de reduir la jornada,

quan l’empresa té a la seua mà poder-me donar una solució perquè jo puga

treballar i atendre la meua vida personal? Després vénen les informacions de la

taxa d’atur femení i són les dones les que redueixen la jornada per a cuidar dels

fills. Jo no vull estar en eixa estadística! [...] Pense que tant a l’equip de

direcció anterior, com a l’actual, en la qüestió de la conciliació se’ls ompli molt

la boca i fem moltes informacions sobre la discriminació laboral de les dones,
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però nosaltres som els primers que no ho complim. En això veig una hipocresia

tremenda. (E5)

En el pol oposat al d’aquesta entrevistada, se situa una altra de les participants en

l’estudi, la que ocupa el càrrec amb més poder:

En el meu cas, jo sí que puc conciliar [...] Crec que millor que en qualsevol altra

feina del passat. Llevat òbviament que porte el telèfon tot el dia. [...] El pes seria

si a mi esta empresa m’obligara, per una qüestió de quedar bé, a seguir eixe

precepte que diu que “l’últim que se’n va de l’oficina és el que més treballa”.

Doncs, no. Després de més de vint anys d’experiència, ja et dic que no.  (E4)

L’experiència d’aquesta entrevistada contrasta també amb el relat que ofereix la seua

predecessora en el càrrec:

Jo senzillament, no tenia vida personal [...] qualsevol cosa que isca mal te

l’emportes a casa. Jo encara em desperte algunes nits angoixada, pensant: “si

passara açò, si passara allò…”. (E2)

Els resultats de l’enquesta reflecteixen també aquesta polarització d’opinions, amb quasi

el mateix percentatge de dones que admet dificultats per a conciliar i les que no.

Figura 16
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Ara bé, també resulta interessant veure que entre les dones que van respondre a

l’enquesta, quasi el 90% assegurava no haver demanat mai una reducció de jornada.

Figura 17

A falta d’informació actualitzada sobre el total de peticions de reducció de jornada entre

la plantilla, rescatem la dada que oferia el diagnòstic previ elaborat per a confeccionar el

Pla d’Igualtat 2020-2023, on es constatava que el 88,9% de les reduccions de jornada

concedides en 2018, van ser sol·licitades per dones. Una de les entrevistades també

redunda en aquesta idea, i torna a posar l’èmfasi que el canvi no arriba quan se superen

certes proporcions numèriques de dones en la redacció, sinó a través de la consciència

de qui té el poder de decisió:

Mai de la vida, cap redactor home m’ha demanat una reducció de jornada ni cap

mesura de conciliació. En canvi, redactores sí. Sempre han sigut redactores. [...]

Si eres conscient que treballes en un lloc en què els horaris laborals dificulten

molt la vida de les teues treballadores i pots organitzar la redacció d’una manera

que puguen portar millor la vida familiar, doncs ho fas. Però insistisc, has de

tindre tu la consciència. (E2)
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5. 2. 5.  El mite de l’ofici sense horaris (ni vida personal)

La idea que una de les característiques intrínseques de la professió periodística és la de

no tindre horaris i que els i les periodistes han d’estar sempre disponibles per a atendre

les necessitats informatives és qüestionada per Van Zoonen, per a qui més que una

necessitat de les empreses de comunicació és “un producte de la mitologia professional”

(citada per De Vuyst, 2020: 16).

Però, fins a quin punt, aquest “mandat” periodístic clarament androcèntric està assumit i

normalitzat entre les entrevistades? Tres d’elles reconeixen obertament la dificultat de

posar límits al temps de treball, encara que això supose sacrificar parcel·les de vida

personal. En els tres casos, la necessitat d’estar connectades a l’actualitat més enllà de la

jornada laboral, és acceptada i justificada en nom de la professionalitat. És a dir, s’entén

com un imperatiu del bon periodisme, com un precepte de la cultura professional:

Jo, la veritat és que no desconnecte, però perquè no vull i perquè crec que

periodistes som dins de la redacció i fora. Jo estic quasi tot el temps mirant

notícies, consumint informació, però és la meua elecció, perquè sé que ara puc.

(E3)

La nostra professió és com és, i des de les 9 del matí estàs ja mirant previsions,

premsa, etc. i això ho fas al marge de les hores laborals que et corresponen. És

una qüestió associada a la nostra professió, que no et permet fitxar de 14 a 22,

com seria el meu horari normal, i arribar ací ‘fresqueta’ de casa, sense haver fet

res abans [...] Quan pense en els caps homes que he tingut, el que més recorde és

l’exigència d’haver de renunciar a la vida personal, per eixa idea que si vols ser

algú en el periodisme li has de dedicar moltes hores, t’has de deixar vore en

molts llocs i has de tindre molts contactes. Jo crec que eixa creença, que està

molt lligada al que parlàvem abans de la cultura del café, del treballar-se les

fonts fins al punt de ser mig ‘coleguetes’, és una qüestió que està molt vinculada

al fet de ser home, de no encarregar-te de res en casa, de no voler tindre una

responsabilitat amb la teua família, si tens fills o filles, o simplement de voler

dedicar-te a altres coses. (E6)

69



A mi m’és molt difícil marcar límits de quan comence i quan deixe de treballar.

[...] La pregunta és: “hi ha models alternatius o és una qüestió d’elecció

personal?” [...] Jo crec que un editor o editora no pot reduir-se la jornada, de

seguit. [...] No hi ha res que t’ho impedisca, però no sé, per a això no sigues

editora! [...] Açò ja entraria en el debat de si la professió periodística és o no

compatible amb la vida, o amb una nova concepció de la vida. I això que estem

parlant d’un mitjà públic, que té recursos i mecanismes per a facilitar tot això.

(E1)

Contra aquesta vivència del periodisme sense horari, es posiciona una altra de les

entrevistades, la que ocupa el lloc de màxima responsabilitat:

Crec que no cal fer, d’eixida, dotze hores com fan molts periodistes. Amb una

bona organització del treball, amb un bon ambient, amb una racionalització dels

esforços, crec que amb huit hores és suficient. [...] Eixa cultura del treball en què

has d’abandonar la teua vida per a estar ací totes les hores que facen falta, calfant

el seient, crec que això ja no funciona. Està supersuperat. I està demostradíssim

que no és rendible per a l’organització. La gent ha de tindre vida personal. (E4)

5. 2. 6.  El hàndicap de la maternitat

A l’hora de parlar d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i de possibles barreres,

visibles o invisibles, que frenen la vida professional de les periodistes, un 60 % de les

treballadores d’À punt que van respondre a l’enquesta assegura que ser dona no ha

significat cap impediment per a progressar en la seua carrera. Un percentatge semblant

(57,4%) afirma haver gaudit de les mateixes oportunitats que els seus companys

masculins. Ara bé, la redacció es mostra dividida quan la pregunta es formula en termes

diferents i en lloc de barreres es parla d’obstacles. En aquest cas, trobem la mateixa

quantitat de respostes afirmatives que negatives.
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Figures 18 i 19

Entre les entrevistades cap d’elles admet que el fet de ser dona haja suposat un fre en la

seua carrera professional. Totes consideren que, en general, han gaudit de les mateixes

oportunitats que els seus companys per arribar on han volgut. Una d’elles posa nom al

dilema al qual s’enfronten moltes dones periodistes:

He treballat molt i no puc dir que no m’hagen agafat per a un lloc de treball pel

fet de ser dona. Era soltera, era jove i als propietaris dels mitjans els interessa la

gent soltera, perquè passes un munt d’hores treballant […] Les dones joves no

són un problema. El problema són les dones en edat fèrtil que volen ser mares,

ahí és quan comença la dicotomia. (E4)

La maternitat és, segons molts estudis, la raó que explica per què moltes dones

abandonen la professió o el fet que la seua presència a les redaccions decaiga
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significativament en passar dels 35 anys (De Vuyst, 2020: 16). Dues de les entrevistades

reconeixen que ser mares va suposar un hàndicap important en la seua carrera:

Vaig deixar de ser cap de Cultura en Canal 9 perquè es considerava que havia de

fer més hores en la redacció i no podia perquè no tenia amb qui deixar les

xiquetes. [...] La maternitat va suposar molta pressió en el seu moment. I la

incorporació a la feina després de la baixa, també ho recorde com una de les

èpoques, a nivell emocional, més estressants.  (E1)

En els dos períodes de criança intensiva que he tingut [que van coincidir amb

períodes en què no estava treballant] ho vaig viure molt malament [...] Em veia

lligada a criar i que no podia dedicar-me a altres coses més de tipus professional.

Pense que per a les dones això és un hàndicap molt important.  (E5)

Per a altres dos entrevistades, la maternitat, en canvi, no ha suposat cap llast. Una

d’elles admet, això sí, que va pensar que l’empresa la penalitzaria per quedar-se

embarassada.

El primer que vaig pensar va ser: “si dic que estic embarassada, no em faran el

contracte, perquè pensaran que evidentment estaré de baixa” […] Les meues

amigues m’aconsellaven que no diguera res [...] Quan ho vaig fer, no va passar

res. Era un prejudici meu i del meu entorn. (E6)

El cas més cridaner és el de l’actual directora d’Informatius i Esports, que va accedir al

càrrec embarassada.

Això, fa uns anys, era impensable. Crec que ni m’hauria presentat [...] Però jo

era conscient que això no era un impediment o un obstacle, i que les ganes, la

il·lusió, la intel·ligència i l’experiència superen en molt als quatre mesos

famosos [de baixa per naixement] [...] A poc a poc, et vas legitimant. Estic

embarassada, però legítimament em puc presentar a un lloc de treball i

legítimament, me’n puc anar al mes d’arribar, que és el que vaig fer jo. Ara t’ho

conte molt empoderada, però vaig patir prou. La legitimació s’ha completat a

posteriori [...] Que tindre un fill no és tindre un tumor terminal! (E4)
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Del relat de les periodistes entrevistades emergeix la imatge d’una redacció

woman-friendly, on les dones se senten còmodes i respectades. No obstant això, les

opinions divergeixen a l’hora de valorar l’impacte que la gran presència numèrica de

dones té sobre els continguts i sobre les rutines de treball, on s’evidencien grans

diferències entre l’experiència d’aquelles participants que ocupen llocs de decisió i les

que no. La majoria de les participants en l’estudi no considera que el fet de ser dona

haja interferit en la seua carrera, tot i que per a dues d’elles, la maternitat va suposar un

hàndicap important.
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5. 3.  Formes de masclisme i violència simbòlica en la cultura de redacció

Hi ha masclisme en la redacció d’À Punt? De quina manera s’expressa? Les dades

aportades per les entrevistes i l’enquesta en línia posen de manifest que l’accés de les

dones als llocs de poder, juntament amb el moment social, han sigut determinants a

l’hora de desallotjar de la redacció d’À Punt les manifestacions més explícites de la

masculinitat més tòxica, que han quedat reduïdes a comportaments i comentaris “molt

puntuals” (5.3.1). Algunes de les entrevistades destaquen la importància dels nous

perfils d’homes en la redacció i la mutació que aprecien en alguns companys (5.3.2).

Una altra forma de violència, en aquest cas simbòlica, és la que exerceixen les dones

sobre elles mateixes, amb l’exigència constant de posar a prova el seu talent. És la

síndrome de la impostora, que la meitat de les entrevistades pateix (5.3.3). Finalment,

prestem atenció a l’assetjament sexual i l’esforç de l’empresa per blindar-se davant

possibles casos, amb la inclusió d’un protocol en el Pla d’Igualtat 2020-2023 (5.3.4).

5. 3. 1.  Comentaris i actituds masclistes: residuals i en retirada

Cap de les entrevistades reconeix haver-se sentit mai discriminada per raó del seu

gènere, de forma explícita, per part de companys i/companyes de redacció, tot i que la

majoria han escoltat –i algunes han rebut– comentaris verbals que identifiquen

clarament com a masclistes. Aquests comportaments són considerats per la majoria

com un fenomen “residual” i “molt puntual”, quasi inevitable, pel fet de viure en una

societat patriarcal.

Jo diria que estructuralment no [hi ha masclisme], conjunturalment sí. Vull dir,

en les estructures profundes, en les rutines, en la manera com ens desenvolupem

les persones que treballem allí en el nostre dia a dia, diria que no.

Circumstancialment, sí, en actituds, en comentaris, com n’hi ha en la resta de la

societat. (E5)

No m’ha passat mai que haja vist a una persona fent un comentari masclista a

una altra [...] Jo crec que és una redacció que té moltes persones feministes. I qui

no ho és, segurament, es calla, perquè no està ben vist fer segons quins
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comentaris en públic. Aleshores, hi ha una onada que sobrepassa el masclisme,

que ha quedat soterrat, en el cas que n’hi haja, que en una organització amb 400

persones segurament hi haurà, clar que sí. I algun maltractador tindrem. Però el

sistema de treball públic i la socialització no permeten ja eixos comentaris. (E4)

No són habituals en absolut. En la meua percepció, no diria que passen. Crec que

les dones en la redacció d’À Punt hem guanyat pes, presència i això té

conseqüències a molts nivells. (E1)

Entre les dones que van respondre a l’enquesta, el 55,7% no s’ha trobat mai amb

actituds que qualificaria d’obertament masclistes. Pràcticament la mateixa quantitat, el

56,8%, sí que admet, en canvi, haver-se trobat amb actituds vetladament masclistes.

Figures 20 i 21

75



Les conductes masclistes a què al·ludeixen les entrevistades amaguen creences i valors

que se sustenten en la idea de la superioritat masculina i poden classificar-se en tres

grups: comportaments paternalistes, condescendents i equiparables moltes vegades al

que es coneix com mansplaining (els homes expliquen a les dones coses que elles ja

saben); comentaris verbals sobre l’aparença física i, finalment, actituds d’hostilitat a

l’hora d’incloure temes feministes o amb un component de gènere clar en el relat

informatiu.

Pel que fa a les actituds paternalistes, dues de les entrevistades dubten que el component

de gènere siga un factor determinant i n’atribueixen l’origen a altres marques

identitàries, com ara l’edat o els anys d’experiència professional en l’antiga Canal 9, la

televisió de la qual À Punt és successora:

En À Punt m’he trobat amb companys més grans i no sé si per una qüestió de

gènere o d’edat, sí que he notat, en alguns casos, actituds de sorpresa que jo

sàpiga fer determinades coses, o de paternalisme (E3)

Sí que m’he trobat amb alguns homes, que parlen amb una autosuficiència que

pareix que [...] es posen un poc per damunt. Jo sóc una persona molt insegura i

com que no he treballat molts anys en televisió i ací hi ha gent que té molta

experiència, no sé si quan em parlen així, m’estan dient: “tu no tienes ni idea” o

“tu no tienes ni idea, niña”. No sé identificar si eixa classe de comentaris o

d’actituds condescendents, de mansplaining, són per una qüestió de gènere o

estan motivats perquè sóc una persona de fora, que no forma part de l’antiga

redacció [de RTVV] i no tinc mil anys d’experiència en televisió. (E6)

Altres dues participants en l’estudi parlen de comportaments paternalistes per part de

dones i una d’elles, a més, incideix en el problema de la condescendència “femenina”:

No és que siga un tracte diferencial fet a posta ni de manera conscient, sinó una

certa condescendència en el parlar, que sempre n’hi ha més cap a una dona que

cap a un home. [...] Crec que abans n’hi havia més que ara, perquè persones que

tenien eixa manera de comportar-se ja no estan, homes i dones.  (E5)
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He vist paternalisme, però en alguns casos entre dones i dones [...] Hi ha gent

que creu que ho sap tot i altra que és més mesurada, més complaent, que és una

característica també molt de dona, complaure. Això fomenta que certs perfils

més agressius es comporten d’una manera paternalista. Això ho he vist

moltíssim en moltes reunions de treball abans d’arribar a À Punt. Ací això ho he

vist poc, he vist sobretot respecte. (E4)

Els resultats de l’enquesta, en aquest sentit, mostren que el 80% de les dones d’À Punt

que van contestar a les preguntes, han viscut alguna o més d’una experiència de

mansplaining.

Figura 22

Dos de les entrevistades relaten el malestar que els va causar escoltar determinats

comentaris sexistes sobre el seu aspecte físic. Es tracta, curiosament, de dos periodistes

que han prestat la seua imatge als informatius de la cadena i han treballat com a

presentadores. Una tercera entrevistada qualifica directament de “matxirulos”, els

comentaris que més d’una vegada va haver d’escoltar referits precisament a una altra

presentadora:

[Sí que he sentit] comentaris “matxirulos” sobre si una dona els sembla guapa,

lletja o amb un bon escot. Jo no els trobe adequats. A mi ningú m’ha sentit mai

de la vida dir: “Posa a fulanito que mira que bo que està!”. En canvi hi ha alguns

homes que reprodueixen el que fan al carrer i en la barra d’un bar. En el treball,
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com a mínim, s’haurien de reprimir un poquet, però és que crec que hi ha voltes

que no poden. (E2)

“Uy, què fresqueta vas” ó “Vas en tirants?”. Que penses: “i açò a què ve?” Però

han sigut molt puntuals. (E3)

“Ens han demanat que, en general, no vos posem coses molt apretades, perquè

quan vos assenteu, se vos marquen les molles i això no queda bé”. Això per a mi

va ser brutal, demolidor. Doncs eixe tipus de comentaris sobre l’aspecte físic,

quan presentes sí que els has hagut d’escoltar. (E5)

En els tres casos, l’atractiu físic d’una periodista, la seua imatge, continuen pesant més i

passant per davant de la seua professionalitat.

Per últim, però no menys important, un altre tipus de comentaris que posen de manifest

com d’infiltrat està el masclisme en la redacció, té a veure amb l’actitud hostil davant la

inclusió de temes en clau feminista. La meitat de les entrevistades afirma haver-los

escoltat:

“Ja esteu una altra volta amb estes coses?” [...] Això sí que ho he notat més en

els últims anys. Recorde una brega important amb un company [...] que em deia

que si no anàvem a poder festejar com abans… He tingut alguns enfrontaments

dialèctics o discussions en eixe sentit, però jo crec que tot deriva d’una major

consciència del discurs de gènere i de les desigualtats. (E6)

[...] Quan tu ‘matxaques’ amb este tema, el que et ve de tornada és el típic

comentari de: “ja està una altra volta la pesà esta ací”, “ja estem una altra volta

amb el dichoso feminismo este [...] Igual és perquè, en realitat, estàs

remoguent-los unes estructures que els beneficien i tampoc els interessa que tu

vages tocant els nassos.  (E2)

Un dels més repetits, igual no de forma literal, és: “Ai, ja esteu una altra vegada!

Tot és masclisme! Tot és masclisme!” Doncs sí! Tot és masclisme! Realment, no
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és només que assassinen o que peguen a dones. Al final, en cada aspecte de la

societat també hi ha masclisme. (E3)

Només una de les entrevistades assegura no haver escoltat mai aquest tipus de

comentaris. Ara bé, ella mateixa reconeix que no és partidària d’incloure en els

informatius temes “teòrics del feminisme”:

No sé molt bé quan ha pogut passar això d’“una altra vegada un tema com

eixe!”. Jo potser puga frenar temes que són teòrics del feminisme, això és veritat.

Crec que no és interessant per a la població general i crec que és molt més

efectiu arribar d’una altra manera, des del contingut interessant, que et fa pensar

o qüestionar-te coses. [...] Si hi ha un ‘ganxo’ d’actualitat, per descomptat que sí.

Però en general, els temes de reflexió o polèmica feminista, contactar amb

expertes perquè donen la seua opinió, fer debats en forma de notícia, això no

m’agrada. Jo crec que el periodisme ha de partir de notícies, no de debats. (E4)

5. 3. 2.  Els nous perfils d’homes i la desactivació de les old boys networks

Pel que fa a la relació amb els companys, sobretot en la qüestió d’incloure en el relat

informatius temes feministes o amb una perspectiva de gènere clara, una altra de les

entrevistades assegura no haver trobat resistències, sinó més aviat receptivitat. Aquesta

periodista, de 49 anys, subratlla la presència de nous perfils d’homes en la redacció i la

vincula al canvi generacional que s’està produint. No és l’única que posa en relleu el

paper que estan jugant alguns periodistes en la franja d’edat dels 30-40 i amb càrrecs de

responsabilitat. Sense arribar a parlar de complicitat, sí que s’elogia la seua sensibilitat i

el seu tracte “exquisit”:

Jo tinc superclar que el camí l’hem fet les dones, però amb l’acompanyament de

certs homes, que han espentat i gràcies a això el camí és més curt. (E4)

Amb els companys de la redacció homes, jo també he detectat eixa sensibilitat,

eixe estar alerta. No sé si és que nosaltres estem aconseguint impregnar aquest

discurs, la perspectiva de gènere, en la resta de la redacció, que igual no tenia

eixa concepció. (E6)
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També resulta molt interessant l’observació que fa una de les entrevistades, que utilitza

el terme “mutació” per a referir-se al canvi que aprecia en alguns companys:

Veig una diferència molt gran amb persones amb qui havia treballat en Canal 9 i

ara torne a treballar. Eixes persones han canviat perquè s’han hagut d’adaptar.

S’han trobat que abans tenien una estructura molt més favorable a la seua

masculinitat i a la seua manera d’adreçar-se a les companyes, o d’organitzar-se o

de parlar, i ara, eixe ambient ja no és el mateix, afortunadament. Veig que són

eixes mateixes persones, però ara tenen comportaments diferents. I en la qüestió

del gènere ho veig claríssimament. (E5)

En aquest sentit, la majoria de les entrevistades perceben grans diferències entre el que

han viscut en altres redaccions periodístiques i la d’À Punt:

Si faig la vista enrere, veig que quan vaig començar hi havia diferències en el

tracte entre els meus companys homes i les meues companyes dones. No era

igual. [...] A ells se’ls donava molta més credibilitat [...] o les coses importants,

les coses de pes s’encomanaven a ells i a tu no. [...] Jo això no ho he vist en À

Punt. (E5)

He patit actituds paternalistes moltes vegades, en moltes reunions, en plan: “Ale,

ahora que las niñas se vayan a la cocina que los hombres vamos a hablar de

política y tal”. En tots els treballs, excepte ací. Recorde reunions on et feien

dubtar de la teua visió de les coses, normalment homes. [...] En algunes

d’aquelles reunions, si contestaves, corries el risc que t’acusaren d’exagerada. I

el pas següent era que t’adjudicaren la síndrome de la dona histèrica. Tot això ha

sigut una constant en la meua trajectòria professional, amb més o menys

intensitat. (E4)

Una de les entrevistades, parla off the record de com l’accés de les periodistes d’À Punt

a llocs de poder ha deixat els seus companys sense espai per a la complicitat masculina

o el “colegueo”. En aquest sentit, la visió de la redacció de les periodistes entrevistades

situa els seus companys masculins molt lluny d’allò que el periodisme anglosaxó
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anomena les old boys networks, les xarxes informals de periodistes masculins que

funcionen com un important canal d’intercanvi de contactes i informació i que actuen

com un mecanisme d’exclusió de les dones:

Una cosa que abans sempre em cridava l’atenció és que entre alguns caps homes,

sí que feien un poc més de “colegueo” [...] Això abans es veia molt i ara no es

veu tant. [...] Jo crec que, probablement, això també té un biaix generacional.

(E5)

5. 3. 3.  La síndrome de la impostora o la necessitat constant de demostrar el talent

D'acord amb diversos estudis de la International Woman Media Foundation (IWMF,

1996, 1998 i 2001) una gran majoria de periodistes al voltant del món opinen que les

dones han d’enfrontar barreres que no afecten els seus col·legues masculins i que el

gran obstacle per a accedir a llocs directius és haver d'estar contínuament demostrant

habilitats a companys i a caps. Així pensa també una de cada dues dones que va

respondre l’enquesta.

Figura 23

Cinc de les entrevistades en aquest treball reconeixen que en algun moment han

experimentat el que Pauline Clance i Susanne Ines anomenaren el 1978 com “la

síndrome de la impostora”, que fa referència a la incapacitat d’interioritzar el propi

talent:
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Jo sempre pense: “Quan descobriran que sóc un ‘bluf’?” [...] “Hauran notat ja

que no tinc ni idea de res? Ja ho sabran?”. Tots els dies. No és exagerat. (E6)

[...] Tinc la impressió que he d’estar contínuament demostrant que sé fer tot açò,

que sé fer-ho bé, etc. [...] [Em sent] amb la necessitat de justificar tots els dies i

en cada moment, que tu et mereixes estar ahí. [...] Quan tens un dia més tranquil,

o si has fet un tema un poc més fàcil, és possible que te’n vages a casa amb la

sensació de: “ostres, igual hui no he treballat suficient” (E3)

Això és entrar en un tema quasi de psicoanàlisi. Però sí, sí que pense que

qualsevol dia la cagaré, demà o despús demà, i em diran: “Xiqueta, pa’casa!”

(E1)

Dues de les participants declaren haver deixat enrere aquesta forma d’autoboicot abans

d’accedir a llocs de responsabilitat en À Punt:

Quan em proposaven ser editora en Canal 9 o quan tenia 25 anys i m’enviaven a

un viatge sí que pensava que no estava preparada. I igual era veritat en aquell

moment, però en la direcció d’Informatius, no ho vaig pensar mai. (E2)

Fins al cas Cifuentes8, l’he patida. Aquell cas em va donar una projecció, una

visibilitat que em sobrepassaven [...] tot aquell suport públic, d’alguna manera sí

que va pacificar la meua relació amb mi mateixa i em vaig deixar de qüestionar

moltes coses com a periodista. Perquè fins a eixe moment, m’havia qüestionat

molt. [...] De vegades feia coses que eren més interessants que les que feia el

company del costat, que tenien més visites i més repercussió, però no em sentia

amb dret a anar-me’n abans a casa. Em sentia obligada a estar sempre

demostrant i demostrant i demostrant… (E4)

Només una de les entrevistades assegura no haver patit mai aquest mal que afecta

sobretot a les dones i comporta alts nivells d’autoexigència. No obstant això, en un altre

8 El cas Cifuentes, també conegut com el cas Màster, és el nom de la investigació periodística que va
portar als tribunals l’expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, per induir a falsificar
l’acta del seu treball de final de màster. El cas va ser destapat per l’entrevistada quan treballava en
eldiario.es.
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moment de la conversa, sí que admet que en alguna ocasió, ha hagut d’esforçar-se més

perquè el seu treball fos igual de valorat que el d’un company:

Moltes vegades veus que el treball dels homes està més valorat per algunes

persones. No per totes, però sí per algunes [...] i tu t’has d’esforçar més perquè et

diguen que eixe treball està fet igual de bé. (E5)

5. 3. 4.  Assetjament sexual: perquè mai torne a passar

De Vuyst (2020) assenyala l’assetjament, des de les formes més subtils de sexisme fins

a l’assetjament sexual, com “un problema estructural profundament arrelat en l’estil

comunicatiu de la cultura periodística” (p. 19) i North (2009) ho considera una

expressió de l’hegemonia masculina. Segons diversos estudis, es tracta d’un problema

que no és percebut com un assumpte greu. La majoria de periodistes que l’experimenten

no informen sobre ell per por a represàlies o perquè pensen que la queixa serà ignorada.

En conseqüència, les dones accepten l’assetjament sexual com a part de la seua feina,

minimitzen l’experiència i entenen que és responsabilitat seua gestionar les

conseqüències (de Vuyst, 2020: 19).

El 88,5% de les dones que la van respondre l’enquesta asseguren no haver patit mai

assetjament sexual (54), però n’hi ha quatre que reconeixen haver-lo patit alguna

vegada i altres 3, que l’haurien patit més d’una vegada.

Figura 24
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Entre les entrevistades, només una d’elles relata un episodi d’assetjament sexual per

part d’una font periodística, del qual es va autoculpabilitzar en un primer moment, així

com comentaris degradants que relacionaven l’ascens professional amb la seua vida

sexual:

Recorde una entrevista a un relator de l’ONU i quan va acabar, em va demanar

el telèfon. Em vaig quedar dubtant, preocupada per si li havia donat motius, per

si m’havia passat de simpàtica i no havia estat prou seriosa. És que la

complaença, és un altre mal molt endèmic de les dones. Recorde aquella

entrevista perquè va ser la primera vegada que vaig pensar: “I per què he de

tindre la culpa jo?” Però, per part de caps o companys, no he patit assetjament.

Sí que m’han atribuït nòvios i han suggerit que ocupava un càrrec per estar

embolicada amb no sé qui… Això també. No ha sigut habitual, però ha passat.

Se suposava que ho deien de broma, però no fa cap gràcia. (E4)

En una altra de les converses, una de les entrevistades recorda el cas de l’assetjament

sexual a tres treballadores en Canal 9, que es va fer públic el 2010, i el seu relat serveix

per a emfasitzar les diferències entre el passat i el present:

[...] en Canal 9 hi ha una sèrie de circumstàncies que fan que la situació de les

dones acabe sent lamentable. No sabria dir-te exactament en quin moment

comença, ni quin és el clima que ho va fer possible. Probablement és un clima de

por laboral, de molt de control, de molta manipulació, que crea una atmosfera

que impossibilita que si algú és víctima d’un assetjament sexual, senta la llibertat

per a recórrer al seu superior o un company, puga expressar-ho i se’l crega.

Interprete que no hi havia cap tipus de protocols per actuar en eixos casos i,

sobretot, no hi havia el clima de confiança per a explicar-ho [...] [en el cas de

Canal 9] una manera de gestionar l’empresa absolutament catastròfica,

manipuladora i no sé quantíssimes coses més, va portar afegit un element que,

tots ho sabem, és un cas d’assetjament de treballadores que és vergonyós. [...]

Però jo crec que això, afortunadament ha canviat. En eixe sentit, crec que À Punt

s’ha dotat d’una sèrie de mecanismes que això ho impossibiliten. M’agradaria

pensar que és així. Que si hui, alguna redactora, alguna secretària, qui siga, se

sent maltractada o menyspreada per un company, crec que té les eines suficients
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per a denunciar-ho i que l’empresa li faria costat, perquè no pot ser d’una altra

manera.  (E2)

En aquesta mateixa línia s’expressa una altra de les entrevistades, que també incideix en

què el fet que les dones ocupen llocs de poder en la redacció, facilita un entorn de major

confiança per a denunciar possibles casos d’assetjament:

Pense que les treballadores tenim tot això molt més clar i sabrien de seguida què

fer i per on començar. Això sí que és un canvi que naix de nosaltres. Ara hi ha un

entorn més segur per a comentar amb les companyes o anar a un cap, perquè els

caps són dones companyes. (E3)

Cal dir que el Pla d’Igualtat 2020-2023 de l’empresa incorpora un protocol contra

l’assetjament sexual que té com a objectiu principal garantir un espai lliure

d’assetjament. El protocol inclou una llista de conductes i comportaments verbals i

físics que són constitutius d’assetjament sexual i els classifica en lleus, greus o molt

greus. Entre els lleus s’inclouen, per exemple, les bromes i els comentaris sobre

l’aparença física o la difusió de rumors sobre la vida sexual de les persones, per citar

alguns casos referits per les entrevistades. El document assenyala que la Comissió

d’Igualtat, així com els sindicats de l’empresa, posaran a disposició de la plantilla els

seus correus electrònics per a rebre denúncies, reclamacions d’assessoraments o dubtes

sobre el contingut del protocol, però el que es constata entre les entrevistades és que hi

ha molt de desconeixement sobre aquest protocol, i en general, sobre les actuacions

previstes en el Pla d’Igualtat:

Si em passara a mi, jo no sabria on acudir. No sé si n’hi ha aquest espai [...]

Tindria la confiança per anar a dir-li-ho a la meua cap immediata, però més

enllà, no sé quin és el recorregut. (E5)

Tot i que la sensació de treballar en un entorn segur és compartida per totes les

entrevistades, resulta impactant el comentari d’una d’elles, en la seua qualitat de

presentadora, parlant d’un espai dins l’empresa on no es troba segura:
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Jo, he de reconéixer que estic sempre amb les alertes al cent per cent, sobretot

quan em toca baixar a plató, i que et posen el micròfon, en el pantaló, en el

sostenidor, perquè la majoria de tècnics i càmeres són homes. [...] Ahí sí que

estic amb les alertes activades del tot, pendent de qualsevol gest, qualsevol

moviment. No ha passat mai res, mai m’he sentit incòmoda [...] És igual que

quan anem pel carrer amb les claus de casa preparades per a entrar ràpid [...] No

sé [què podria passar], que et toquen més del compte? Podria ser. O que algú es

quede mirant-te… Però no ha passat mai res [...] Ells no fan res. És com em sent

jo, sense que ells facen res [...] Tal vegada són eixos tics que tenim ahí. (E3)

La redacció és vista per les periodistes entrevistades com un espai on el masclisme

s’inhibeix davant la presència de dones amb poder i quan es manifesta, molt

puntualment, pren la forma de conductes paternalistes, comentaris sobre l’aspecte físics

o actituds hostils amb el feminisme. Només una de les participants en l’estudi relata un

cas d’assetjament sexual per part d’una font periodística. Tot i que el Pla d’Igualtat

2020-2023 inclou un protocol contra l’assetjament sexual, es constata que la plantilla

d’À Punt disposa de molt poca informació sobre aquest document i les mesures que

incorpora.
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5. 4.  Manual d’autodefensa

Què fan les dones d’À Punt quan experimenten o presencien una situació de desigualtat

de gènere en la redacció? Les estratègies que adopten per acarar el masclisme són

diverses (5.4.1), com veurem a continuació. També abordem en aquest apartat la seua

contribució a la construcció d’uns mitjans més igualitaris a través de la incorporació de

la perspectiva de gènere (5.4.2), la importància de la formació (5.4.4) i la relació amb el

feminisme de les protagonistes de l’estudi (5.4.5).

5. 4. 1. Estratègies per a fer front a les actituds masclistes

Com hem vist, el masclisme que es fa visible en la redacció d’À Punt és “residual” i no

és habitual haver de fer-li front. Probablement per això, a la majoria d’entrevistades els

resulta estrany pensar en una estratègia per a combatre’l. Només una d’elles respon de

manera directa quan percep un tracte discriminatori o ofensiu entre companys. Una altra

recorre a la ironia i una tercera evita la confrontació, tirant mà de l’humor:

Si és algú amb qui tinc confiança, li ho dic. Si és una persona amb qui no tens

tanta confiança, igual no li ho dius tan obertament, però sí que intentes reconduir

la situació. El que parlàvem de la condescendència, per exemple [...] Sempre

intentes [...] no quedar-te callada, fer alguna cosa al respecte. (E5)

Conteste, però no ho faig enfadada o amb indignació. Més bé utilitze la ironia,

perquè entenc que és una cosa que forma part de la vida, no és un atac a ningú.

Parle de bromes, de comentaris generals, no de coses que m’hagen afectat a mi o

a cap persona en concret. Són comentaris que revelen que tenim un passat

masclista i intente fer vore’l amb ironia. (E4)

Jo no m’enfronte. Sempre fuig de l’enfrontament o de dir alguna cosa que puga

provocar una discussió o generar una situació incòmoda. Jo tot ho intente

solucionar amb un jijijaja [...] Aleshores, quan he detectat algunes d’eixes

actituds ho he solucionat o fent una broma, o passant i dient: “Val, ja m’ho

explicaràs en un altre moment [...] què no tinc ganes ara de rebre una lliçó

magistral”. (E6)
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Aquelles que ocupen o han ocupat espais de direcció, se senten en l’obligació de vigilar

perquè aquestes situacions no es produïsquen, i en cas que es donen, intervenen des del

diàleg, per aturar-les:

Jo no he presenciat cap conflicte per raons de gènere, però quan hi ha queixes o

un conflicte per estatus, entre un cap i una persona amb qui no es porta bé, jo

sempre intente traslladar al cap que la responsabilitat és nostra. [...] Intente

fomentar el diàleg entre eixes persones. (E4)

Recorde al principi una relació prou conflictiva entre un home i una dona del

mateix departament. [...] Havien tingut unes bronques impressionants i jo crec

que ell tenia una actitud masclista, però al final van acabar fent-se amics. [...] Jo

ahí vaig intervindre en el sentit de dir-los: “A vore, no cal que vos caseu, però

ací hi ha una relació laboral i hem de ser escrupolosament correctes, no podeu

donar aquest exemple”. (E2)

Per a una altra de les entrevistades, la millor manera de respondre els comentaris

masclistes, especialment les actituds crítiques amb el feminisme, és el treball diari:

[La meua estratègia és] posar un somriure i contestar: “Digues el que vulgues, ja

et demostre amb el vídeo o la peça que això és així”. (E3)

I és que, més enllà de les conductes implícitament o explícitament masclistes que es

manifesten en les rutines de treball, hi ha el sexisme que s’infiltra en els continguts:

Jo he enviat correus a redactores dones, que [...] en crims masclistes, havien

acabat telefonant o preguntant-li a la veïna de torn. (E2)

Hem tingut situacions en què hem hagut d’advertir a un redactor o una redactora

que estava fent un plantejament masclista d’un tema, això sí. Aleshores,

expliques els teus arguments, fas veure que falta una altra font, o cal canviar la

forma en què està enfocat el tema. [...] Jo no he sigut protagonista de cap episodi

en què algú se m’enfrontara per com s’havia abordat un tema.  (E1)
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En aquest sentit, una altra de les periodistes entrevistades posa el valor el treball que

s’ha fet en À Punt perquè el conjunt de la plantilla, homes i dones, incorporen la

perspectiva de gènere en el seu treball diari:

S’ha insistit molt, sobretot al principi, en el tractament de les informacions més

sensibles. S’enviaven molts correus. Aleshores, probablement, tots hem

incorporat una visió diferent a l’hora de fer la nostra feina en qüestions més

sensibles al gènere. [...] Jo he canviat la meua manera de treballar, crec que per a

millor [...] És com una espècie de subconscient que has incorporat i que jo crec

que millora la qualitat del relat informatiu. [...] Crec que, en general, és un

objectiu que ha tingut l’empresa i que mitjanament s’ha aconseguit. (E5)

5. 4. 2.  La perspectiva de gènere com a eina de combat

Ara bé, se senten les periodistes d’À Punt, individualment, participant en la lluita per a

erradicar les pràctiques i els continguts patriarcals? Fins a quin hi ha voluntat per a fer

del mitjà un aliat contra el masclisme?

La majoria d’entrevistades tenen present en la conversa que À Punt va nàixer amb la

determinació de ser un referent pel que fa a la incorporació de la perspectiva de gènere,

no només en l’elaboració de continguts sinó també en les tasques quotidianes. Com a

mitjà públic, hi ha un compromís per llei amb la promoció de la igualtat efectiva entre

dones i homes, una aspiració que en els tres anys de vida del mitjà, s’ha intentat

traslladar tant als productes informatius com a la pròpia organització de l’empresa, amb

l’ajuda de dos instruments fonamentals: el Llibre d’Estil i el Pla d'Igualtat 2020-2023.

Entre les participants hi ha la consciència de vindre d’una cultura periodística masclista

i/o patriarcal i d’haver viscut experiències de discriminació en el passat. Per a algunes,

l’arribada de dones a llocs de responsabilitat ha transformat completament les

redaccions dels mitjans. Altres no es mostren tan optimistes i pensen que queda molt de

camí per fer, també en À Punt. Totes reconeixen avanços innegables, especialment els

últims anys, lligats al moment social i l’embranzida del feminisme, o el que Joana

Gallego anomena “nou estat de consciència de les dones” (Gallego, 2020: 12). À Punt

va nàixer coincidint amb la primera vaga feminista de cures i un 8M històric, amb les
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majors mobilitzacions ciutadanes per la igualtat viscudes mai en el conjunt de l’Estat

Espanyol. Així ho recorda qui era la cap d’Informatius i Esports en aquell moment:

El primer que nosaltres vam fer, el 2018, quan no existia encara la tele, però sí la

ràdio i el web, va ser una cobertura del 8M que jo crec que estava molt bé, amb

un especial interactiu en el web, etc. Nosaltres vam fer la vaga general i

l’empresa ho va facilitar moltíssim. L’informatiu no el va presentar cap dona,

van eixir només homes, perquè les dones pogueren fer la vaga si volien, i així ho

vam fer eixe any i el següent. Per part de la casa hi havia una voluntat, però eixa

voluntat és, diguem-ne, per a coses puntuals. Ve el 8M i fas una bona cobertura

del 8M, l’embolcalles molt bé una setmana o 10 dies abans, fas una capçalera,

tractes els temes, però és que després està el dia a dia… Clar! I el dia a dia és on

s’ha de donar la batalla! (E2)

La batalla, en el dia a dia, passa per defensar una manera de fer periodisme amb visió de

gènere des dels continguts, amb la inclusió de temes que afecten, interessen i preocupen

les dones i temes en clau feminista, però també, i sobretot, des de l’elecció de les fonts i

les veus expertes, la recerca d’una representació paritària en les tertúlies i espais

informatius o l’ús d’un llenguatge inclusiu. Aquesta tasca diària, que massa vegades

xoca amb la falta de recursos, les limitacions de temps o la falta de formació, pot

considerar-se la principal contribució de les dones d’À Punt a la construcció d’uns

mitjans lliures de masclisme. I ha de llegir-se també com un qüestionament del model

de periodisme hegemònic que practiquen la majoria dels grans mitjans:

[...] les notícies de successos [...] Això sí que ha sigut un canvi radical, de com

es contaven a com es conten ara, en À Punt especialment. Tenim unes normes

prou estrictes. Òbviament no ix la família de la dona assassinada, no utilitzem

imatges morboses, no revelem el nom d’ella, ni donem detalls. Són coses que fa

cinc anys eren impensables. Ja no tractem els assassinats masclistes com un

succés, sinó com un problema social. En cada notícia incloem el 016, el número

d’atenció a les víctimes. El tractament de la violència de gènere en aquesta casa

sí que ha canviat totalment i té una perspectiva superfeminista. La resta, jo crec

que s’ha d’incorporar en el relat, tant des de les paraules com en l’elecció de la

veu experta, etc. Però ha de ser transversal, en la meua opinió. (E4)
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Crec que sí que hi ha una voluntat d’incloure temes que altres mitjans no porten,

però no són els grans temes del dia. (E5)

Incorporar la perspectiva de gènere en els continguts és intentar no quedar-te en

la superfície [...] Analitzar eixes coses com invisibles, des d’un punt de vista del

gènere, permet mostrar el que hi ha amagat baix de la catifa, i dir: “senyores, que

açò no deuria de ser normal ni habitual. Que això ve heretat d’eixa cultura que

teníem més patriarcal i masclista”. (E6)

5. 4. 3. La formació com a antídot

La meitat de les entrevistades ha rebut formació teòrica sobre igualtat de gènere i durant

les converses, un parell d’elles es refereixen altres dones que han exercit d’alguna

manera de mentores. La majoria coincideixen a reclamar més formació.

El Pla d'Igualtat 2020-2023 contempla la formació sobre continguts bàsics d’igualtat de

tota la plantilla d’À Punt, així com la formació dels responsables de secció en

assetjament i violència de gènere (activitats 56, 57, 58 i 59). També el Llibre d’Estil

(2017) reitera aquest compromís d’impulsar tant la formació en igualtat de gènere entre

periodistes i professionals de l’empresa (p. 111), com la formació en el tractament de la

violència masclista (p. 120).

Només una de les entrevistades posa sobre la taula la importància de comptar amb una

editora de gènere, un objectiu que també recull el Pla d'Igualtat (activitat 54):

Ara no està aquesta figura i no sé si en el futur es plantejaran que estiga, però jo

crec que eixa és una feina necessària, que a banda de dissenyar cobertures

específiques, de preveure situacions, ha de treballar i definir com el feminisme

ha d’estar en el teu relat. Perquè clar, ni és el 8M, ni és el 25N, ni són coses

puntuals. (E2)

5. 4. 4. Les dones d’À Punt i el feminisme

Com encaixa el feminisme, amb tot el que significa com a moviment social, teoria

política i filosofia de vida que té en la seua base la defensa dels drets de les dones, en el

relat informatiu d’À Punt? Com es relacionen amb ell les periodistes entrevistades?
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Entre les dones que van participar en l’enquesta, quasi el 60% opina que À Punt és un

mitjà feminista.

Figura 25

També pensa així una de les entrevistades, mentre que una altra opina tot el contrari:

Jo crec que els informatius d’À Punt [...] sí que tenen una mirada feminista. No

som una Pikara Magazine, però eixa mirada i eixa consciència està. (E3)

Jo crec que un mitjà feminista no és. Crec que té un marc legal, una carcassa ben

encaminada, però pel que fa al contingut, en el dia a dia, queda molt per fer. (E2)

En aquesta línia crítica també es posiciona una treballadora d’À Punt que va rebre

l’enquesta i va voler aportar la seua reflexió al respecte:

S'ha avançat molt en À Punt, tant en representació com en representativitat de

dones, però en podem fer més. El feminisme demana posar la vida en el centre i,

amb el model periodístic hegemònic que tenim (i les seues rutines productives),

és molt difícil aconseguir que les notícies prioritzen eixa visió del món. Per altra

part, també pense que, des de continguts i per descomptat en la plantilla,

reproduïm un model de feminisme "blanc". Trobe a faltar dones gitanes,

musulmanes o afrodescendents (entre d'altres) tant en la plantilla de periodistes

com en la resta de departaments (L. Navarro, comunicació personal, 27 d’abril

de 2021)
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Entre les altres quatre entrevistades no hi ha un pronunciament clar a l’hora de definir el

mitjà com a feminista o no feminista. Algunes parlen de la inclusió en l’informatiu de

“temes feministes” (E4), de la presència en la redacció de dones “feministes” (E3, E4) o

de la perspectiva “superfeminista” d’À Punt a l’hora de tractar la violència de gènere

(E4). Una d’elles recorda un espai, ja desaparegut i conduït per ella, on el feminisme era

el protagonista:

En Clau Igualitària em va semblar una aposta supervalenta, integrada dins de

l’informatiu de la nit, en prime time, un dia a la setmana. Al final eren tres,

quatre, cinc minuts parlant únicament i exclusivament de feminisme, amb dones

expertes. Ho capgiràvem tot. Agafàvem un tema de la setmana i l’explicàvem en

clau igualitària. Ara el que ha passat és que l’essència d’eixa secció, que era

estanca, s’ha repartit més en el conjunt de la informació. (E3)

L’anterior responsable d’Informatius, que va impulsar aquest espai, alerta del perill

reduccionista de separar els continguts  feministes de la informació diària:

És un espai que queda bé, que efectivament aborda temes que si no els poses ahí

no van a eixir, però el tema és que hem d’aconseguir que els temes isquen tot el

dia en tots els llocs! […] no deixa de ser una espècie de gueto, que a més,

produeix una altra reacció que és que vinguen i et diguen: “una altra volta?”; “ja

estem una altra volta amb les maltractades?” “ja estem una altra volta amb la

publicitat sexista?” (E2).

Aquesta entrevistada és l’única que reivindica obertament la importància que el

feminisme estiga present en el relat informatiu i insisteix en les dificultats i resistències

a integrar-lo en el dia a dia:

És molt difícil encabir temes d’aquestos en l’escaleta de l’informatiu, però

s’hauria de convertir en rutina [...] És difícil perquè segurament, t’hauries

d’enfrontar a plantejar les coses d’una altra manera [...] I necessitaries la

complicitat dels senyors que hi ha en la redacció. I ells a voltes tenen una sèrie

de privilegis que tampoc estan disposats a perdre. (E2)
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Preguntada sobre aquesta qüestió, l’actual responsable d’Informatius deixa clar quin és

el seu posicionament davant el feminisme.

A mi, parlar del feminisme en les notícies és una cosa que no m’ha agradat mai.

Per exemple, el debat feminista entre abolició-regulació de la prostitució, jo no

crec que siga un tema d’interés general. El que és d’interés general no és la

teoria feminista, sinó aplicar la perspectiva del gènere a cadascuna de les

notícies [...] No és una qüestió de parlar del feminisme o sobre el feminisme,

sinó trobar dones expertes, visibilitzar professions que et poden sorprendre,

informar de les dades de l’atur i incloure el problema dels joves i de les dones, i

especialment de les dones joves.  (E4)

En aquest sentit, el Llibre d’Estil (2017) d’À Punt assenyala que:

quan els debats giren al voltant de temes que afecten directament al col·lectiu de

ciutadanes o sobre temes d’especial sensibilització com la violència masclista,

s’ha de donar veu a les postures dels diferents feminismes per tal de reflectir la

seua veritable heterogeneïtat i riquesa. (p. 107)

El feminisme continua presentant-se des dels mitjans més com una lluita entre dones

que com un moviment polític transformador amb unes demandes concretes (Locke,

Bachmann & Harp, 2017: 130). Fa uns anys, ser periodista i mostrar obertament un

posicionament feminista en el context d’una redacció era arriscar-se a ser etiquetada

d’“agressiva, estrident, exigent, poc simpàtica, que fa por”, i un llarg eccètera de termes

pejoratius (North, 2009: 747). Algunes periodistes, segons North, entenen que el

feminisme és una presa de posició que xoca amb la suposada objectivitat exigida en la

professió periodística (p.755).

Cap de les entrevistades en aquest estudi s’identifica en cap moment com a periodista

feminista. Només una d’elles s’aproxima, tímidament, a posar-se l’etiqueta de

feminista:
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És cert que en els últims anys, he tingut a prop dones que m’han despertat eixe

cuquet (D) no sé si dir-li feminista. (E6)

El feminisme és, en termes generals, el gran absent en la majoria de les converses i en

un parell d’elles no apareix en cap moment si no és introduït en alguna pregunta. No

obstant això, tres de les periodistes entrevistades sí que fan servir conceptes

desenvolupats per la teoria feminista, com ara cultura patriarcal, corresponsabilitat i

sororitat:

La meua experiència és que som un equip amb prou sororitat [...] Ahí sí que

m’he alliberat un poc d’altres situacions on hi havia més competitivitat xunga.

[...] Les coses no són d’un dia per a l’altre, però pense que, a poc a poc, van

desactivant-se els conflictes entre dones que naixen d’una visió masclista. (E1)

El Llibre d’Estil (2017) un Vocabulari apoderat, on recomana promoure la difusió de

nous termes amb un contingut explícit “com és el cas de feminisme, moviment feminista,

sororitat, lluita feminista… per tal de subratllar el caràcter igualitari i democratitzador

que implica la reivindicació d’una societat sense privilegis per raó del gènere” (p. 49).

La percepció d’un masclisme residual i de baixa intensitat en la redacció explica, com

hem vist, l’escassa definició d’estratègies individuals a l’hora d’acarar-lo. En aquest

sentit, la principal contribució de les periodistes d’À Punt en la lluita contra la

desigualtat és la incorporació de la perspectiva de gènere en els continguts. Aquest

enfocament implica un qüestionament del periodisme hegemònic, però no significa

adoptar una perspectiva feminista en el relat informatiu.
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6.  Discussió i Conclusions

Gaye Tuchman fue cortés pero rotunda: “No encontraréis

a nadie en la redacción hablando sobre estereotipos de género”.

Su sentencia nos pareció un poco distante y demasiado

contundente […] Jamás durante el periodo en el que estuvimos

observando el proceso productivo oímos hablar a nadie de

estereotipos, ni aún de representación de hombres y mujeres, ni

prácticamente de nada que tuviera relación con estas cuestiones.

(Joana Gallego, 2002: 13)
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Quasi dues dècades després que Joana Gallego recollira aquest comentari de Gaye

Tuchman en el prefaci de La prensa por dentro. Producción informativa y transmisión

de estereotipos de género (2002) i relatara la seua experiència en les redaccions dels

principals diaris de l’Estat Espanyol, la visió dels mitjans de comunicació com a

organitzacions neutrals pel que fa al gènere continua instal·lada en l’imaginari de la

professió periodística. Aquesta investigació, limitada a l’escenari d’un mitjà de

comunicació concret, À Punt, i al col·lectiu de dones que hi treballen, no només ha

constatat aquesta percepció, sinó la falta de consciència pel que fa a l’androcentrisme

sobre el qual descansen els principis i valors del periodisme hegemònic i els escassos

avanços pel que fa al qüestionament de la cultura periodística, una doxa, seguint a

Bourdieu, tallada amb patrons masculins.

És una de les principals conclusions d’aquesta recerca, que ha topat amb el que algunes

autores anomenen “ceguera de gènere” (De Vuyst, 2020: 23), és a dir, la dificultat de les

mateixes dones periodistes –entre les quals m’incloc– a l’hora de percebre i identificar

biaixos de gènere en les rutines del treball periodístic, objectiu principal del treball.

Tot i que les narratives de les periodistes entrevistades mostren diferències acusades

segons l’edat i la posició jeràrquica que ocupen dins l’empresa, en termes generals,

traslladen la imatge d’una redacció on les desigualtats de gènere són mínimes i mínimes

són les discriminacions que les periodistes pateixen pel fet de ser dones. En el relat

coral que entre totes construeixen predomina una visió en positiu, on la marca d’À Punt

queda apuntalada com a sinònim de mitjà compromés i avançat en termes d’igualtat. La

veu més crítica l’aporten les redactores rases, mentre que entre les periodistes amb més

responsabilitat es fa visible una identificació amb el discurs de l’empresa.

Molt han canviat les redaccions dels mitjans en els últims anys, vénen a coincidir les

participants en l’estudi. Només una d’elles, la més jove, de 29 anys, discrepa, i

assenyala À Punt com l’organització mediàtica on més casos d’actituds masclistes ha

identificat. Per a la resta, el canvi social, l’avanç de la consciència feminista, el relleu

generacional dins del sector, l’arribada massiva de dones a les redaccions i el seu accés

a llocs de lideratge han alterat la configuració d’uns entorns laborals abans

masculinitzats i on les dones havien d’adaptar-se a les regles del joc dominants.
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En el marc d’aquesta transformació, À Punt emergeix com un cas singular i

paradigmàtic que permet constatar alguns avanços significatius, així com mostrar el

llarg camí que encara queda per recórrer en l’assoliment d’uns mitjans i unes redaccions

vertaderament igualitàries. Seguint les teories de Bourdieu (1998) que permeten

entendre el periodisme com un camp social semiautònom, amb la seua pròpia lògica i

cultura (doxa) i les reapropiacions d’aquests conceptes que han fet autores com Mellin

(2008) o Djerf-Pierre (2007), podria apuntar-se clarament que aquesta doxa periodística

masculina comença a ser desplaçada, molt lentament i tímidament, per una redacció

feminitzada, on les dones no només són majoria (53%) sinó que ocupen el 64% dels

càrrecs directius.

De la seua experiència s’extrau que, lluny de viure’s intruses o infiltrades, com

descrivien estudis com els de Mellin (2008) o Byerly & Ross (2006) referits a

redaccions dominades per homes, les periodistes d’À Punt se senten respectades i igual

de valorades que els seus companys masculins. Consideren que gaudeixen de les

mateixes oportunitats, credibilitat i reconeixement que ells i que ningú no les margina a

l’hora de fer determinades tasques o continguts. La lògica de gènere (Van Zoonen,

1998, Djerf-Pierre 2007) que assigna papers diferents a dones i homes a partir

d’assumpcions estereotipades sobre el que significa la masculinitat i la feminitat és

posada en dubte per pràcticament totes les entrevistades.

El cas d’À Punt s’allunya de la trista realitat que exposen la majoria dels estudis sobre

patrons d’ocupació femenina en els mitjans de comunicació (Ioanas, 2020; APM, 2019,

IWMF, 2012, EIGE, 2013), tant pel que fa a la infrarepresentació de les dones dins del

sector com a la seua presència en llocs de decisió, dues de les grans bretxes de gènere

dins del periodisme enunciades per De Vuyst (2020). També refuta la visió del

periodisme com una professió masculinitzada o falsament feminitzada (Soriano, Cantón

i Díez, 2005), on les dones que formen part de les redaccions presenten una alta taxa

d’abandonaments, ocupen llocs d’escassa responsabilitat i tenen una major presència en

seccions perifèriques i poc prestigioses.

Pel que fa a la tercera bretxa apuntada per De Vuyst (2020), la segregació de gènere

horitzontal, la radiografia d’À Punt també obliga a actualitzar l’afirmació de Van

Zoonen (1998) que les periodistes treballen en àrees que són una extensió de les seues

98



responsabilitats domèstiques i socials, determinades per la seua qualitat de cuidadores o

el fet que quan més prestigi té una secció menor és la probabilitat de trobar-hi dones.

Com hem vist, les dones són majoria entre els i les periodistes (59%) que elaboren

continguts informatius d’À Punt. Són majoria en les seccions considerades

tradicionalment femenines, com Cultura o Societat, i en les considerades

tradicionalment masculines, com Política o Internacional, i estan presents en la mateixa

proporció que els homes en la secció d’Economia. Ara bé, la segregació per tasques i

continguts no ha desaparegut del tot i continua marcant una bretxa important en àrees

molt masculinitzades, com Esports o algunes categories professionals tècniques. La

discriminació entre dones i homes per raó de gènere també es posa de manifest en la

cosificació –i en alguns casos sexualització– que pateixen les presentadores, amb una

construcció de la imatge molt desigual i on es detecten pocs avanços. La representació

de les presentadores d’À Punt continua ancorada en un estilisme farcit de clixés antics i

respon a cànons de bellesa pensats per a complaure la mirada masculina.

El relat de les protagonistes de l’estudi, tot i els matisos i contradiccions, dibuixa una

redacció on l’accés de les dones a espais de poder ha fet retrocedir el masclisme, reduït

a comentaris molt puntuals sobre l’aspecte físic o conductes paternalistes. En aquest

sentit, no es pot oblidar que À Punt és un mitjà públic amb un compromís per llei amb

la igualtat entre dones i homes, un Pla d’Igualtat 2020-2023 –que continua pendent de

ser visat– i un Llibre d’Estil que estableix com a principi periodístic rector la

incorporació de la perspectiva de gènere en els continguts. És a dir, compta amb una

innegable carcassa legal que incorpora nombrosos mecanismes per a corregir

desequilibris estructurals i entre altres qüestions, facilitar la conciliació entre dones i

homes, la formació en igualtat, o la lluita contra l’assetjament sexual o per raó de

gènere. Ara bé, aquest treball, tot i que incorpora informació sobre les mesures del Pla

d’Igualtat que s’han executat fins ara (23 de 73), manca de dades concretes que ajuden a

fer un diagnòstic precís sobre la seua implementació i observa amb preocupació la falta

d’informació que la plantilla té sobre les accions que planteja. Aquesta mancança de

dades és encara major pel que fa al compliment de les pautes que estableix el Llibre

d’Estil en el tractament de temes sensibles al gènere.

Així doncs, la pretensió d’avaluar amb rigor l’impacte real que l’elevada presència

numèrica de dones en la redacció d’À Punt i en els llocs de decisió té sobre el discurs
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informatiu, la transformació de les rutines periodístiques i l'erradicació dels biaixos de

gènere o, el que és el mateix, definir fins a quin punt les dones d’À Punt estan

contribuint a canviar la doxa periodística masculina i les seues regles del joc, s’ha vist

inevitablement limitada per la falta de dades empíriques que contrasten amb els relats

que aporten les entrevistades. Relats on s’incideix molt en la voluntat i els esforços que

l’empresa està fent per avançar cap a la igualtat, però on s’exposen realitats i

experiències molt diverses, sobretot pel que fa a la conciliació de la vida professional i

personal –circumscrita en els relats la majoria de vegades a la vida familiar– el repte de

posar límits al temps de treball o la vivència de la maternitat.

Parlar de vies de qüestionament o estratègies per acarar la cultura masclista resulta

complicat si es parteix del supòsit que no hi ha un masclisme estructural dins de la

redacció i el que hi ha és residual i inevitable pel fet de viure en una societat patriarcal.

Aquesta no és la batalla que lliuren les periodistes d’À Punt. En aquest sentit, la

principal arma de les participants en l’estudi per a combatre la desigualtat de gènere és

l’exercici d’un periodisme que incorpora l’enfocament de gènere en els continguts. Una

pràctica, cal remarcar, que no identifica perspectiva de gènere amb perspectiva

feminista, i que fa palesa la falta de formació entre els i les periodistes i de falta de

vigilància perquè les recomanacions del Llibre d’Estil es complisquen.

Com apuntava De Bruin (2000), comptar dones i homes dins d’una redacció és una

tasca imprescindible, però resulta insuficient per a explorar la dimensió de gènere en els

mitjans. La radiografia de la Direcció d’Informatius i Esports elaborada en aquesta

recerca ha permés visibilitzar les bretxes de gènere que encara queden obertes i aquelles

on s’ha avançat, però és de poca ajuda a l’hora d’explorar els mecanismes ocults darrere

les assumpcions de gènere inserides en la professió, en unes rutines i una cultura a

través de les quals el gènere dels i les periodistes també es performa i crea cada dia.

Sabem que les normes i valors implícitament "masculins" de la pràctica periodística es

fan passar per rutines professionals neutrals, a les quals s'espera que tots els periodistes,

dones i homes, s’adherisquen (Van Zoonen, 1998). La tasca de desconstruir aquests

punts cecs i prendre consciència de quantes de les decisions que es prenen cada dia en

una redacció responen a una concepció masculina del món queda pendent de resoldre’s.

Aquestes qüestions, que ara resulten molt més nítides que a l’inici del treball de recerca,
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reclamen més estudis dins un camp, el periodístic, que s’ha interesssat poc per les

qüestions de gènere. Cal seguir investigant, identificant i visibilitzant els mecanismes

normalitzats en l’exercici diari de la professió periodística que incideixen en les

dinàmiques de poder que donen forma a la cultura de les redaccions. I cal fer-ho amb

una mirada de gènere.

Finalment, també estic amb Byerly (2020) quan afirma que el gènere de les persones

que integren una redacció, per si sol, no es pot fer-responsable de la cultura que domina

en eixa redacció, ni dels continguts que es generen en ella, el que reclama nous

enfocaments i possiblement metodologies que ajuden a seguir fent el que, parafrasejant

a Maite Larrauri, citada ja en aquest estudi, ha fet el feminisme, que és “hacer visible lo

invisible y decible lo indecible” (Martínez, 2021).
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Annex 1. Entrevista a Pura Requena Madril, editora de l’informatiu de televisió

Notícies Nit (E1)

Gravada en quatre blocs el 31 de març al domicili de la investigadora. Durada: 2 hores

23 minuts.

Codi per a interpretar els símbols de la transcripció: S: Silenci; D: Dubte; R: Riure;

RRR: riure de l’entrevistada i l’entrevistadora; A: Alegria; AC: Assenteix amb el cap;

NC: Nega amb el cap.

E: Açò és un assaig…

I: Val…

E: Et tinc com a assaig.

I: Em pareix molt bé.

E: Has arribat a vore el guió?

I: No he pogut. La veritat és que no he pogut.

E: A vore, Pura, anys en la professió…

I: Des del 95?

E: Des que vas acabar la carrera?

I: Sí, més o menys sí.  O des del 96, si vols. Uns 25.

E: I en À Punt?

I: Tres (R).
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E: Des que va obrir?

I: Sí.

E: I el lloc que ocupes?

I: Sóc editora de l’informatiu de la nit.

E: Quantes persones tens al teu càrrec?

I: Això és un poc relatiu (R) per què, clar, estan al meu càrrec o a càrrec de la cap de

redacció? No sé molt bé com contestar això, perquè la responsabilitat de coordinar els

recursos humans és de la cap de redacció.

E: No sents que tens persones al teu càrrec?

I: És un càrrec compartit. La redacció d’À Punt està estructurada de tal forma que és el

cap de redacció qui assigna els recursos a cada edició. Per tant, no sé com contestar. Sí

que és cert que supervise la feina d’unes 15 persones, però no estan sota la meua

responsabilitat última ni directa.

E: Edat i situació personal?

I: 49 anys. Tinc parella i tinc dos filles.

E: Breu recorregut professional.

I: La gran part de la meua carrera professional ha estat vinculada a Canal 9 i després a À

Punt. Prèviament, vaig passar per diferents mitjans en qualitat de becària. De les que

més recorde, està el pas per la delegació de l’agència Europa Press, perquè vaig estar

quan acabava d’obrir i estava en un moment molt embrionari, i va estar bé. També vaig

estar de becària en la Generalitat i en el període entre el tancament de Canal 9 i À Punt

vaig fer algunes col·laboracions com a guionista que també han estat molt bé. I pel que

fa al pas per l’empresa pública (R), he tingut diferents llocs de responsabilitat o
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coordinació. Crec que els primers anys, potser era massa prompte per a eixa assumpció

de responsabilitats i després vaig estar molts anys coordinant la secció de Cultura, que

incloïa notícies de festes, moda, etc. “Estil de vida” es diria ara. I bé, va estar (D)

interessant. (R) Vaig aprendre molt també.

E: Jo voldria que em parlares sobretot de la teua experiència dins d’esta redacció,

en comparació amb altres redaccions, pel que fa al tema de...

I: Del gènere.

E: Sí, masclisme, igualtat… en les relacions, en el tracte… La teua experiència.

I: El primer que em ve al cap és que en À Punt, des del primer moment, hi ha hagut

dones amb més responsabilitat jeràrquica, en informatius i en tota la casa.

Comparativament, durant els primers anys en Canal 9 els llocs jeràrquics els ocupaven

homes. Tinc un record, la sensació d’una redacció jeràrquicament més dominada per

homes en els llocs de més influència.

E: I com recordes a eixos homes?

I: (S) Jo crec que encaixaven en el perfil del que se suposava un periodista en els anys

90, finals dels 90, identificats amb valors com la reacció ràpida, les decisions executives

directes, molt assertius… És que clar, la qüestió de mirar amb perspectiva de gènere

aquella redacció fa que t’hages d’interrogar sobre molts aspectes que en aquell moment

no t’interrogaves. Quan jo m’incorpore a la redacció de Canal 9, que és a l’estiu del 97,

faig un repàs i és una redacció on predominen en els llocs de responsabilitat

absolutament homes.

E: Alguna altra diferència, més enllà d’això…?

I: La pregunta és: hi havia seccions masculinitzades i seccions feminitzades, per

exemple? Una cosa que sempre m’ha sorprés és que la delegació de Madrid en aquella

època [1997] era una delegació integrada al 100% per homes. Aleshores, si tu em

preguntes per quina imatge em ve al cap o en què em fa pensar tot això, doncs em fa
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pensar en: poder-Madrid-homes. Potser també era una destinació que t’obligava un poc

a desvincular-te de determinats vincles ací… però és cridaner, no? D’altra banda, jo no

sabria quantificar el nombre de dones que inicialment tenia la redacció de Canal 9 en

1989 i com ha anat augmentant la proporció de treballadores periodistes. La sensació és

que va augmentar i, proporcionalment, alguna cosa d’això es va traslladar als llocs de

més responsabilitat. Van aparéixer figures femenines, dones amb responsabilitat i amb

caràcter que sí que projectaven eixa influència, que s’assimila al que tradicionalment

s’espera d’un periodista, és a dir, la fortalesa, la capacitat de decisió, eixe punt un poc

killer de no mostrar dubtes, tindre clar per on tirar… totes aquestes coses que són, a

priori, atributs masculins. (S) I bé, després caldria parlar de la part de la imatge, el que

s’assimila a les presentadores i els presentadors. Crec que en Canal 9 se seguia un poc la

pauta habitual, és a dir, un sobre embelliment de la presentadora en detriment del

presentador… La dona sempre, com més arreglada, més vestida…

E: I ara també…?

I: Això és una de les coses on menys canvi note. Crec que si compares presentadores

amb presentadors la sensació és que elles sempre projecten una imatge més mudada,

que la imatge de la presentadora està més subjecta a clixés que la dels presentadors.

E: Tu creus que hi ha estructures, biaixos de gènere, realment, encara que no

siguen visibles que travessen eixa redacció?

I: Jo crec que seria ingenu pensar que no és una redacció que està esbiaixada des del

punt de vista del gènere, quan és una redacció que forma part d’una societat que està

tota travessada per un biaix de gènere. Aleshores, entenc que sí. Ara, és de veres que

s’han fet molts esforços des del primer moment per aplicar mecanismes de regulació i

mecanismes que vagen a buscar l’equilibri. Clar que sí. Però esta redacció està feta per

persones educades i criades en una societat en què hi ha biaix de gènere i portem

damunt (S). Per exemple, en el que suposa donar la cara, la funció de ser

conductor-conductora d’un espai informatiu. S’apliquen els mateixos criteris amb els

homes que amb les dones? No ho crec, ho dubte. (S) Per què? Doncs perquè estem

travessats pels mateixos biaixos que travessa la societat (S) Quin és el perfil de la dona
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presentadora? I quin és el perfil dels homes? Objectivament, jo crec que hi ha un

patronatge diferent.

E: I per a altres coses?

I: Fora de la funció de presentadora, no ho veig tant. Si s’han donat, en la pràctica, crec

que ha sigut més per fets acumulats, que no per decisions en un moment determinat.

Seria pensar en quin tipus de temes s’assignen a periodistes en funció de…?

E: Per exemple…

I: (S) No (S) En la pràctica diària, crec que l’assignació de temes va més en funció del

perfil del redactor o de la redactora (S) No ho  veig…

E: Este tema que és d’interés humà, no el farà millor una dona que un home?

I: No.

E: Aquest tema que és de política, millor un home que una dona?

I: No. No. No.

E: Val.

I: (S) Jo crec que on es veu més clarament és en la part de projecció d’imatge, en el que

se suposa que és la feminitat i la masculinitat, de cara a qui ens conta el relat d’eixe

informatiu. Estic pensant en com es treballa la imatge d’una presentadora dona i la d’un

presentador home, i ahí jo crec que sí que està més condicionat. Crec que l’arquetip és

identificable.

E: La pregunta era sobretot per l’organització del treball, ara que pense…

I: Ací hi ha un tema de fons, i és com l’organització del treball en la redacció de

televisió i de ràdio podria millorar-se per a facilitar conciliacions. En principi, el criteri
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sempre ha sigut avançar la reunió de llançament de l’actualitat del dia, és a dir, la

primera reunió important, la més important que es fa per a organitzar la feina, fer-la

com més prompte millor. Això fa més complicat, per als que participen en eixa reunió,

adaptar-se a les necessitats de cura o les responsabilitats de conciliació que puguen

tindre. És cert que estan les hores de conciliació i moltes redactores i redactors fan ús

d’eixe dret per a organitzar-se, però, això traslladar-ho a altres llocs de responsabilitat és

més complicat. Si eres l’editora de l’informatiu del migdia, òbviament, has d’estar en

eixa reunió i t’has d’organitzar per a poder estar. Però imagine que això passa factura a

les dones i també als homes que estan en eixa reunió…

E: Com afecten les rutines productives del treball a la conciliació de la teua vida

personal? M’interessa la teua experiència, la teua vivència… Com ho vius tu…

I: (S) Mal. (R) Mal. La visc mal, perquè partisc de la base que m’és molt difícil marcar

límits de quan comence i quan deixe de treballar. Això és complicat, i com és complicat

establir horaris, és més complicat organitzar-se. La pregunta és: “Hi ha models

alternatius o és una qüestió d’elecció personal?”; “tinc recursos per a fer una reubicació

general de prioritats i que cada cosa tinga l’espai que mereix?” Jo crec que À Punt dóna

facilitats. No crec que siga un entorn laboral hostil en eixe aspecte, ni molt menys. Ara

bé, la meua actitud personal ja és una altra cosa. Em costa posar límits a la feina i buscar

espais per a dedicar-me a assumir les meues altres responsabilitats, de mare, de filla

quan tenia a mon pare al càrrec… (S)

E: Tu creus que afecten igual, als homes que a les dones eixes rutines? Eixes

rutines estan pensades per a les dones? Estan fetes a mida dels homes?

I: Jo crec que eixes rutines estan en transformació. Estan en transformació, perquè hi ha

unes ferramentes, uns recursos que s’estan posant a disposició de la redacció per a

transformar uns horaris, que sí que crec que inicialment estan dissenyats perquè els

homes ho tinguen més fàcil. Però això està en transformació, perquè la societat en

general, està en transformació constant. Tinc la sensació que els redactors i les

redactores que estan més o menys en la meua franja d’edat, cinc anys amunt cinc anys

aval, també estem transformant les nostres rutines i ens estem acoblant a eixa situació

de transformació. No sé què estarà passant amb la gent més jove de la redacció. És de
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veres que no sé com hauria de ser eixa alternativa. En principi, una reunió de temes i

posada en marxa del dia, a primera hora del matí, molt matí, perjudica clarament a les

persones que tenen al seu càrrec fills menuts en horari escolar. Això és un hàndicap.

Ara, també veig que està havent un desplaçament i que eixe ‘marrón’ està afectant cada

vegada més per igual a homes i a dones. Però el fet continua estant. Jo personalment no

he d’estar en eixa reunió, però si haguera d’estar ho tindria molt més fàcil ara que les

meues filles tenen 11 i 14 anys, que fa 10 anys. Crec que estem davant un problema que

ja és més global, no exclusivament de la dona. Ara mateix, els equips d’edició estan

formats totalment per dones, almenys en televisió. Crec que sí que està havent una

major consciència dels problemes que genera l’organització del treball per a les tasques

de cura, de família, i que eixes tasques de cura estan recaient cada vegada més a parts

iguals en la parella o en els nuclis familiars. Tinc eixa sensació.

E: Com vius les reunions d’escaleta? Com et sents?

I: Ara la meua experiència és diferent. En el torn de l’informatiu de la nit no tenim una

reunió d’escaleta com a tal, perquè han desaparegut per culpa de la pandèmia. Tenim

una minireunió a mig matí [fora de l’horari laboral] la cap de redacció i jo, i quan ens

incorporem físicament a la feina, fem el traspàs amb el cap de redacció del migdia i ja

ens posem a fer l’escaleta. Vull dir, que és una cosa molt més entre ella i jo.

E: Llegia en un estudi sobre les interioritats de les redaccions de mitjans, que eixes

reunions eren com una posada en escena de l’estatus de cadascú, on es marca per

ací sí, per allà no…

I: Totalment.

E: Hi havia una llista de raons o arguments amb els quals es desestimaven temes,

sobretot amb un component de gènere… Parle de mitjans escrits, com El País, La

Vanguardia…

I: Jo crec que hi ha una tensió entre temes que de veritat interessen a la gent, entre

parèntesis, les dones (R) i els temes d’agenda.
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E: Creus que hi ha una categoria de temes que interessen a la gent, igual dones?

I: Parle de temes que tenen a vore amb consum, a la vida, a la salut… I qui està o ha

estat tradicionalment pendent de per exemple, normes sobre els aliments o canvis en

l’etiquetatge, eixe tipus de coses? Crec que sempre hi ha hagut una tensió entre l’agenda

política, aquest perfil de periodista, també a nivell local o autonòmic, que passa moltes

hores entre polítics, i acaba sent com un més de la colla i a partir d’això trau notícies, i

després està la resta de temes (S) Amb la meua perspectiva, sí que et diria clarament: fa

20 o 25 anys sí que hi havia… Per això parlava de la delegació de Madrid, perquè això

encara s’exacerba més en Madrid…

E: El Congrés…

I: O el govern… (S) Això com a exemple sí que ha canviat molt, perquè la delegada

actual a Madrid ara és una dona. Només hi ha un home en la delegació i està clar que

totes les redactores desenvolupen la seua feina amb total rigorositat. Aquesta cosa

seriosa del poder... Perquè al final tot és molt simbòlic: el Congrés dels Diputats, el

Palau de la Moncloa, el Palau de la Sarsuela, el Palau Reial… Tots aquestos espais de

poders que estan associats en el meu imaginari en els anys noranta a [cita noms

d’homes] i ara, tot això ha canviat, perquè a més, la persona que està tallant el bacallà

allí és una dona. I ha passat això allí, però també ha passat en la redacció, on les dones

són les màximes responsables. (S) Tornant a les reunions d’escaleta, és veritat que una

reunió és un teatre. Quan va començar À Punt, tot era molt incipient i les estructures no

estaven gens clares, i la figura que sempre ha marcat les reunions és el o la cap de

redacció. I sí que és veritat que hi ha perfils molt diferents.

E: Tu has treballat amb diferents caps de redacció…

I: Com dic, hi ha perfils molt diferents. I en alguns d’ells sí he reconegut alguns tics a

l’hora d’exercir, de visualitzar el poder, la responsabilitat d’una forma podem dir més

patriarcal. À Punt naix just en un moment on els canvis en la societat s’estan accelerant

i les dones demanen parar, canviar les estructures de poder masclistes. Naix amb la

voluntat de fer de la igualtat una de les seues senyes d’identitat. Però, clar, si tu
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condueixes una reunió on et dediques a posar en qüestió els mateixos valors de buscar

l’equilibri en què estava construïda la redacció, i fas mofa d’això… (S)

**Interrupció externa

Segon bloc

E: Estàvem parlant de les reunions d’escaleta…

I: Les reunions són una escenificació de relacions de jerarquia i d’exposició de criteris.

Al final, una redacció està organitzada jeràrquicament i l’estructura que té la redacció

d’À Punt diposita en el o la cap de redacció el pes de la conducció d’eixa reunió. Hi ha

diferents formes de conduir eixa reunió i és de veres que ha anat canviant amb el temps.

Jo crec que a millor. El fet que s’haja distribuït la responsabilitat i s’haja perfilat més la

figura dels caps de secció ha permés una entrada de més veus. Ara, gènere? Situacions

on s’haja pogut fer enrere d’un tema des d’un punt de vista exclusivament de gènere?

(S) No crec que haja sigut el més habitual. (D) Sí que és de veres que, precisament, com

l’exercici, la visualització del poder continua associant-se a una forma de ser més

masculina, a vegades, s’ha rebutjat el diàleg o entrar a aprofundir més en per què sí o

per què no s’assumeix un tema, amb arguments que per a mi han sigut excuses o

simplement voler imposar un criteri.

E: Pots posar algun exemple concret?

I: (S) Ara em resulta quasi impossible pensar en casos concrets, però estic pensant en el

clàssic argument de: “no podem estar ací discutint fins a les tantes…”. (Silenci

prolongat) Jo crec que en els primers mesos d’À Punt va costar molt (S) buscar temes

que s’acostaren a les preocupacions més reals, o al dia a dia de les persones. D’una

banda, hi havia importants condicionants de tipus tècnic. Calia posar moltes coses en

marxa, amb molts dubtes. Jo crec que primava el que era l’agenda “pura i dura” i això

va costar molt de temps de rodar, de fer que fora una cosa més engreixada, que no fora

tan hieràtica, tan encotillada. Jo crec que, en eixe passar d’uns esquemes més de premsa

escrita a uns esquemes més de mitjà multiplataforma o multifinestra (R) ha tingut molt a
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vore, positivament, la intervenció de les dones de la redacció. Crec que han estat més

obertes a tractar eixos temes que no a priori els homes (S). Això és el que diria (R ).

E: Anem a la següent, que crec que va perfecte ahí. Tenint en compte l’elevada

presència de dones en la redacció, com creus que afecta això a la selecció i

jerarquització dels continguts?

I: (S) Jo tinc 49 anys. Les dones de la redacció que estem entre els 52 i els 45, o si vols,

entre els 45 i els 55, som dones que, afortunadament, durant la nostra carrera

professional hem heretat avanços de les nostres predecessores, però també hem hagut

d’experimentar el canvi sobre les nostres esquenes, eixa transformació cap a rutines i

formes de pensar i abordar la informació més poroses, més globals, més

interconnectades. Parle d’abordar la realitat d’una forma en què les decisions que es

prenen en una assemblea o en les Corts, acaben tenint uns efectes X i això acaba calant i

visualitzant-se en la vida de les persones. Crec que, simbòlicament, és la relació entre el

que tradicionalment seria la secció de política i la secció de societat. És un poc això. I al

final, quin millor context que una pandèmia (R) per a visualitzar això! Crec que la

generació de dones en què estic jo, hem fet molt per a avançar cap a un tractament més

humà de la informació, per anar als exemples, als casos concrets, a la personalització de

les notícies... No sé si m’ho estic apropiant, però això és el que vull dir.

E: Vols dir que eixa presència de dones ha transformat la manera de fer

informació, la manera de fer periodisme?

I: Sí. Per exemple, la manera com es tracten els temes d’educació o de salut, crec que

també té a vore amb l’experiència de les dones, que durant un temps, per l’assumpció

tradicional dels rols de gènere, has entrat en contacte o t’has implicat amb eixes

realitats. Al final, la realitat de tu com a persona i la realitat de tu com a periodista acaba

fusionant-se. A mesura que els homes es vagen incorporant a la gestió de la vida fora de

l’horari laboral, tindran més experiències i les aportaran també.

E: La qüestió és com es relaciona… vull dir, tenim una redacció feminitzada?

Tenim una redacció on hi ha moltes dones, moltes en llocs de responsabilitat…

Eixa presència de tantes dones com afecta a l’agenda, a la selecció dels temes…? Hi
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ha qui pensa que la presència de dones en una redacció no és garantia de res…Tu

creus que influeix a l’hora que els temes s’aborden d’una altra manera, s’òbriguen

debats que no existien abans…

I: Jo crec, per exemple, que la conciliació en si mateixa, sí que ha nascut i ha crescut

com a tema. Abans la conciliació no era un tema. Qui té més necessitat de conciliar? En

general, les dones. Per tant, una redacció amb més dones, t’aporta més professionals de

la informació que tenen una experiència pròpia vinculada amb una necessitat. Clar, el

tema és: això és bo o és roín? És a dir: és bo que les dones tinguen més necessitat de

conciliar? En realitat el que és interessant és que la conciliació, el que significa la

conciliació, que no és més que la necessitat de viure d’una forma més equilibrada,

estiga en l’agenda. Potser és anecdòtic, però ara, els periodistes i les periodistes es

queixen. Recorde quan la conselleria de Sanitat va canviar l’hora de donar les dades

[sobre la situació epidemiològica]. Al principi informava de matí, i en un moment

determinat van decidir canviar a la vesprada. Fins i tot va coincidir una època en què les

dades arribaven molt tard i les reunions interdepartamentals on es prenien decisions que

afectaven a noves restriccions, acabaven tard i es convocaven tard. No deixa de ser

significatiu que els periodistes es queixaren d’això. Al principi en un nivell tipo broma

‘jijiaja’, però al final això acaba adquirint més força i s’acaba fent un tema més, entre

cometes, més seriós. Jo no estic en cap condició d’afirmar amb rotunditat que eixos

temes estan guanyant pes en l’agenda de la redacció perquè som més dones. No ho sé.

Intuïtivament et diria que sí. Ara, també pense que n’hi ha nous perfils d’homes. És

curiós que de la meua quinta, no hi ha cap home en la redacció.

Tots són o un poc més majors o un poc més joves.

E: Aquesta crec que l’has contestada ja un poc… Si creus que dones i homes

assumeixen rols diferents? Pel que fa a les responsabilitats, les funcions, els

continguts, les seccions…

I: (S) Jo crec que ja està contestada.

E: Anem a una altra… Qui decideix què és notícia en la redacció d’À Punt?

I: Jo crec que els caps de redacció, a un nivell executiu, sí.
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E: Creus que hi ha una manera d’exercir el lideratge femenina i una altra

masculina?

I: Sí. (Ac) Crec que cada vegada hi ha més permeabilitat i més porositat en les formes.

Es nota clarament la diferència generacional. La gent que ara té 10 anys menys, crec

que sí que estan actuant d’una altra forma. Hi ha un canvi. Pense per exemple en Jèssica

[Crespo, cap de redacció]. Té una forma d’exercir la seua autoritat que no està basada,

en fer ostentació de res… No sé com explicar-ho…

E: Conta’m un poc quina és la teua visió d’eixe lideratge masculí/femení

I: En À Punt jo no he trobat figures intimidatòries masculines, un poc de ‘ordeno y

mando’, “això es fa perquè ho dic jo” o “jo sé del que estic parlant, tu no tens ni idea”.

Això no, ni ara ni fa tres anys quan vaig començar. He trobat alguns clixés (R) que

s’han reproduït en situacions concretes, però, al final, això ha sigut compensat per altres

elements. Ara, és de veres que, en determinats moments sí que s’han pogut produir

situacions que poden recordar a eixes estructures o eixa forma de procedir, però al final,

tot això ha acabat resolent-se amb canvis. Crec que, a mesura que l’estructura de la

redacció ha anat fent-se més complexa, més especialitzada, això també ha anat minvant,

ha anat modulant-se, i ara mateix, jo crec que no tenim una figura del o la periodista que

fa tremolar la redacció amb una reacció airada, perquè alguna cosa ha passat que no

devia passar o alguna cosa s’ha fet com no es devia haver fet.

Crec que les persones que tenen més responsabilitat estan exercint la seua autoritat

d’una forma més dialogant, més empàtica.

E: Entrem en un altre bloc. Ser dona representa o ha representat per a tu alguna

barrera en la teua carrera com a periodista?

I: No. No he sigut conscient.

E: Creus que has tingut les mateixes oportunitats que un home per arribar on has

volgut?
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I: Sí.

E: T’has trobat cap obstacle? Has hagut de fer renúncies, sacrificis… en algun

moment?

I: Sí, en moments puntuals sí. El més evident és quan vaig deixar de ser cap de Cultura

en Canal 9 perquè es considerava que havia de fer més hores en la redacció. I jo no

podia perquè no tenia amb qui deixar les xiquetes.

E: O siga, que la maternitat sí que ha suposat per a tu un hàndicap?

E: Sí. Per a mi sí que va suposar un hàndicap, i molta pressió en el seu moment. I la

incorporació a la feina després de la baixa, també ho recorde com una de les èpoques, a

nivell emocional, més estressants. Tenia malsons (R) per la nit: “què faré quan arribe el

moment, com m’organitzaré, amb qui, amb qui no”. Volia continuar fent la feina que

feia, fer la bé i no descuidar l’atenció a les filles. I sí, al final, això es va concretar en

una proposta que em van fer de: “necessitem que estigues més hores en la redacció

perquè considerem que toca i és pertinent”. I jo, en eixe moment, vaig fer balanç i vaig

dir no. No puc.

E: Vas haver de triar?

I: Sí, vaig triar (Ac).

E: T’has plantejat alguna vegada deixar la feina?

I: Com a editora?

E: Sí.

I: Per organitzar-me millor la vida? Per qüestions de conciliació?

E: Sí
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I: (S) Sí (Ac) Sí, quan es va plantejar el canvi de l’edició del migdia al 20 Hores

[informatiu que s’emetia de 20 a 22 h, amb un format d’infotainment. Però finalment

vaig decidir que no, que intentaria (R) compensar-ho d’una altra manera. Però sí que ho

vaig pensar.

E: I en altres moments, no t’has plantejat reduir jornada?

I: És que jo crec que un editor o editora no pot reduir-se la jornada, de seguit. Igual un

dia concret, sí, però no pots tindre una jornada reduïda com a editora (S). Supose que sí

que es pot fer. No hi ha res que t’ho impedisca, però no sé… per a això no sigues

editora! (R)

E: Per a això no sigues editora?

I: Sí. Si t’has de reduir la jornada…

E: Ja…

I: Açò ja entraria en el debat de si la professió periodística és o no compatible amb la

vida, o amb una nova concepció de la vida. I això que estem parlant d’un mitjà públic,

que té recursos i mecanismes per a facilitar tot això.

E: Suficients?

I: (S) Jo diria que està prou bé. Honestament, pense que hui per hui, en general sí. Una

altra cosa ja són situacions més concretes o necessitats més específiques, que igual sí

que plantegen més problemes.

E: Creus que els mitjans, en general i, en concret À Punt, són receptius a les

maneres d’observar la realitat de les dones i de contar-la…?

I: Les maneres d’observar la realitat de les dones [repeteix baixet]?
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E: Sí, maneres d’observar i contar la realitat… Clar, això pareix que porte implícit

que hi ha una manera femenina… però… o creus que les dones veiem històries que

els homes no veuen? Abans em deies això de com estar en contacte amb realitats

quotidianes et fa estar…

I: Quants homes, que ara mateixa estiguen entre els 65 i els 55 anys o els 50, penses que

han tingut experiències de cura? O siga, de ser responsables directes de la salut i del

benestar d’una persona o dos persones o tres persones? Una experiència directa. O siga,

l’experiència, la vivència d’eixa dependència, d’experimentar en un altre ser eixa

dependència. No crec que molts. La generació o els homes entre eixes edats, òbviament,

pocs sensibilitzats estaran amb eixa realitat, i des dels seus llocs de responsabilitat, poca

sensibilitat mostraran, pense jo, cap a eixos temes (S) L’altre tema és més complex.

Torna’m a fer la pregunta…

E: Si creus que hi ha una receptivitat, en À Punt, cap a la manera que tenim les

dones d’observar…

I: Sí. Jo crec que la sensibilitat està també perquè en llocs que fan de gatekeepers hi ha

dones capaces d’empatitzar amb la mirada de les dones. És de veres que cada mitjà té

els seus límits i un informatiu de televisió té molts límits. De vegades hi ha més voluntat

que capacitat resolutiva, però això també és pràctica. Per exemple, nosaltres vam vore

una campanya en Instagram que parlava sobre la plurirrealitat dels cossos. Feia una

crida a deixar d’utilitzar filtres però el que hi havia darrere era la necessitat de

visibilitzar un món més plural, més divers, amb més models. És un tema que ens va

agradar a tot l’equip d’edició i no vam trobar cap veu que diguera: “això és una

tonteria” o “això és una campanya publicitària”. I vam fer el tema, el que passa és que a

vegades hi ha més impediments de temps, de buscar veus expertes, etc. I igual el

el resultat podíem haver-lo afinat més. Podríem haver tingut més veus diferents parlant

del tema. Però la meua experiència és que som un equip amb prou sororitat… (R)

E: Sí?
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I: Sí. Ahí sí que m’he alliberat un poc d’altres situacions on hi havia més competitivitat

‘xunga’. Parle, en general, d’altres moments. De vegades sí que intente ser un poc

crítica, en el sentit de no donar doctrina o traslladar un missatge que sone aprés.

A vegades, des de l’edició no sabem traslladar que no es tracta de redactar un manual de

com haurien de ser les coses, sinó de mirar-ho tot amb ulls crítics, d’intentar anar

sempre un poquet sempre més enllà, i no quedar-te en la cantinela de: “açò és el que

toca ara”, sinó de qüestionar-ho tot (S) i estar com més obert possible (S).

E: Passem a la següent?

I: Sí, passa, passa.

E: D’açò també hem parlat ja, però bé: quines actituds o comentaris has trobat en

els companys homes, sobretot a l’hora de proposar o defensar continguts amb

perspectiva de gènere?

I: (S) (D) No sé què dir-te a açò. (S) No me n’he trobat.

E: Els has trobat receptius, no has trobat resistències?

I: Sí, en general els he trobat receptius.

E: No t’has sentit jutjada?

I: No. Estem parlant de continguts, a l’hora de proposar temes…?

E: Sí.

I: (S) No. (S) No.

E: (S) Creus que es valora igual el treball d’homes i dones? Es jutja igual?

S’escolta igual una dona que un home? O que en cas de cometre una errada, es

penalitza igual? Hi ha un tracte igualitari? Es valora les persones pel seu treball?
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I: Jo diria que sí. I diria que cada vegada més, francament.

E: No veus ahí cap biaix?

I: (D) No. S’ha de tindre en compte la influència que té, efectivament, que hi haja un

gran percentatge de llocs de responsabilitat que estiguen ocupats per dones.

Tercer bloc

I: Jo et diria que, la meua experiència en la redacció d’À Punt, és que, en la voluntat per

anar a poc a poc despegant-se d’un oficialisme, o d’uns continguts molt marcats per

agenda política o institucional, ha tingut molt a vore la posició de les dones de la

redacció i de les dones amb responsabilitat. Eixa visió jo l’he vista en les dones, potser

perquè els periodistes homes, tradicionalment han estat més vinculats a la relació directa

amb les institucions i els seus portaveus, que també han sigut tradicionalment homes.

Esta cultura periodística, més masculina, si vols, cada vegada es va posant més en

qüestió, encara que això supose que duria a discussions importants, perquè hi haurà

gent, periodistes (R) que defensaran -i ho entenc d’alguna manera- que si no convius

amb les fonts, no pots traure res de profit de les fonts. Però arriba un moment, jo crec,

que per l’experiència vital de les dones, es posa damunt de la taula que hi ha altres

realitats que també interessen i s’han de traslladar als mitjans. I és interessant

traslladar-la. També pense que és interessant que hi haja un canvi en la forma com

s’aborda la política, encara que ahí ja no sé com ha de ser. A això em referia quan

parlava del món de l’àrea de societat i el món de l’àrea de política com una cosa molt

arquetípica i que està transformant-se. El biaix de temes de xiques i temes de xics, jo

crec que a mesura que va augmentant la presència de les dones en la redacció i en els

llocs de responsabilitat i poder, es trenquen eixes cadenes més pernicioses. Això no vol

dir que no puguen haver moments en concret de complicitats X a tots els nivells, però,

crec que això va desfent-se a poc a poc. Jo ara mateix, no observe eixes complicitats.

E: Val… Està clar que eixa major presència de dones en llocs de decisió, està tenint

el seu efecte sobre els temes que es fan… però sobre el canvi en les maneres

d’organitzar-se, en les rutines… també?
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I: Això no ho veig tant. Jo crec que el que predomina encara és “cadascú que s’apanye

com puga”. A nivell de llocs de responsabilitat, no hi ha res pensat (R) jo crec que

cadascú s’organitza com pot.

E: Has patit la síndrome de la impostora o la pateixes?

I: Pensar que eres un frau?

E: Sí, que no et mereixes estar en el lloc que estàs…

I: Sí. Sí. Però això és entrar en un tema quasi de psicoanàlisi (R) Però sí, de pensar que

qualsevol dia la cagaré, demà o despús demà i em diran: “Xiqueta, pa’casa!” (R) Sí. Sí.

E: Mansplaining?

I: Jo el que veig és cada vegada menys. També de mansplaining (R). Supose que això

implica que tu també has de deixar de jugar. De vegades, pots adoptar un paper de:

“Vinga, vaig a deixar que m’ho expliques”, simplement perquè igual et pot convindre,

entre cometes, no iniciar una discussió i dedicar-te a altres coses que requereixen més

atenció.

E: I et deixes fer mansplaining?

I: (R) Sí. Si et fa il·lusió… (R) És veritat que des del moment en què vaig passar a

l’edició de la nit, al meu voltant, majoritàriament hem sigut dones les que havíem de

prendre decisions. En el dia a dia no ho perceps, però després, fas un poc la vista enrere

i veus que estes coses desapareixen.

E: O les cares de sorpresa si entens molt d’una cosa…

I: Sí (R)

E: O les lliçons de periodisme… per la mateixa raó, no?
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I: Sí, per la mateixa raó. Ara el que caldria és estar més oberts a la gent més jove. Ho

dic per mi. Estar més pendent d’inquietuds (S) que igual no te les has plantejades, i et

vénen per on no t’ho esperes i et poden deixar fora de joc. A això també s’ha d’estar

atent, per no caure en el rotllo de “però, què m’estàs contant?” Perquè, en realitat, de

tantes coses no tens ni idea…

E: Has patit alguna vegada assetjament sexual?

I: No, jo no. No he patit assetjament sexual.

E: Acabem… Com gestiones els conflictes…? Els moments de tensió, quan detectes

situacions masclistes, comentaris… estratègies davant situacions de desigualtat,

encara que siguen molt poques… o bé, si vols fer-ho extensiu a conflictes amb una

figura masculina…

I: (S) (D) No sé contestar a esta pregunta, perquè sóc un poc esquiva. No he tingut

conflictes que hagen arribat massa lluny. Hem tingut situacions en què hem hagut

d’advertir a un redactor o una redactora que estava fent un plantejament masclista d’un

tema, això sí. Aleshores, expliques els teus arguments, fas veure que falta una altra font,

o cal canviar la forma en què està enfocat el tema. Expliques el que tu saps o el que

penses que saps i bé, jo no he sigut protagonista de cap episodi en què algú se

m’enfrontara per com s’havia abordat un tema. (S) Quan ens hem equivocat, si se’ns ha

passat per alt alguna dada o algun element important, ho hem rectificat i ja està.

E: Parlaves fa un moment de la sororitat…

I: Sí, sí (R) Les coses no són d’un dia per a l’altre, però pense que, a poc a poc, van

desactivant-se els conflictes entre dones que naixen d’una visió masclista. És el que jo

note ara mateix. No sé si sóc massa optimista…

[Interrupció externa]

Quart bloc
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E: Parlàvem de com es fa front a situacions o comportaments masclistes…

I: No són habituals en absolut. (S) En la meua percepció, no diria que passen. Crec que

les dones en la redacció d’À Punt hem guanyat pes, presència i això té conseqüències a

molts nivells. Clar, té conseqüències. On veig jo que ara hi ha més biaix de gènere i on

es cristal·litza eixa diferent imatge que projecten homes i dones és en l’esfera del plató,

de qui es posa davant les càmeres. Crec que hi ha més atenció sobre les dones, més

crítica sobre les dones. Crec que continuem estant més focalitzades.

E: Més fiscalitzades?

I: Sí, més fiscalitzades. Això continua sent així. (S) També hi ha situacions que no han

canviat molt. Estem tot el temps la parlant de redacció, i mira el meu biaix, amb els

càmeres, els operadors, vull dir, això continua sent així…

E: Amb una majoria d’homes…

I: Després estan els ENG [de l’anglès Electronics News Gathering, reporter/a de

televisió que sap operar amb una càmera i fer funcions de periodista] i ahí la diferència

és menor, hi ha més dones, vull dir. Els ENG que estan en la redacció, bàsicament fan

funció de periodista, munten també, però no graven. Això és un biaix de gènere? Clar

que tindrà la seua projecció, perquè la càmera té alguna cosa d’arma. De fet, en anglès

es diu “shot”, disparar. La càmera continua tenint un valor, que està carregat de

simbolisme, i això està ahí, no ho hem salvat. I això també té la seua translació en la

part de perillositat que va associada a qui porta l’arma. El pes continua estant en l’home,

en el carrer. Clar, no és un conflicte bèl·lic. Preguntaves per l’assignació de temes. No

m’ha passat mai, com a editora, haver d’enviar un equip a un lloc conflictiu i decidir:

“Millor que vaja un home perquè ens fa més por que vaja una dona”. (D) Hi ha hagut

dones i homes en situacions que podien plantejar un determinat conflicte. Ara, qui porta

la càmera sol ser un home i crec que per eixe paper simbòlic que té la càmera-màquina

com a arma, que pot concentrar més agressivitat. O siga, quan s’agredeix, una part de

l’agressió és cap a la càmera-objecte i com que, normalment, qui es fa responsable de la

càmera és l’operador, que sol ser un home, sí que sol tindre un pes més destacat l’home.
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E: En falten dos: Has rebut formació?

I: Crec que se m’ha oferit però no he pogut.

E: Creus que caldria?

I: Si. Crec que Victòria [Maso, editora i presentadora de l’informatiu de migdia] en va

fer, no?

E: Sí, crec que sí.

I: Però jo no la vaig fer. Crec que és necessària i jo la necessitaria en alguns aspectes, a

l’hora de tindre més present traslladar la necessitat de buscar fonts-dones per als

temes… Trobe que és necessària, sí.

E: I què significa per a tu aplicar la perspectiva de gènere als continguts?

I: (S) Significa vigilar això, per exemple i sobretot, enfocar els temes des d’un punt de

vista en què les dones no siguen representades com a objectes passius, sinó actius. Eixa

és la part que, per a mi, ara mateixa presenta més reptes. És a dir, que no siga: ”estem

fent coses per a les dones” sinó “estem fent coses” (R) i punt; que la representació de les

dones no estiga sempre associada a víctima, perjudicada, relegada, és a dir, mostrar la

realitat de tal forma que les dones tinguen un paper real i actiu, no objecte, no passiu,

sinó actiu. I també replantejar-se qualsevol qüestió de manera crítica. Crec que les

dones, en general, tenim més esperit crític que els homes, perquè, malauradament,

sabem el que és estar qüestionades i fiscalitzades contínuament, i haver d’elegir, haver

de triar, haver de de de… Aleshores, això et dóna una eina important que és el sentit

crític. Aplicar el sentit crític, sense que es torne en una arma contra tu, que et provoque

paràlisi, en general és molt sa.

E: Tu com definiries À Punt? Creus que és un mitjà on hi ha igualtat? És un mitjà

feminista? Feminitzat?
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I: És un mitjà en transformació (S) És un mitjà obert al canvi, amb voluntat de

transformació. També té els seus lastres, però hi ha voluntat de canviar, d’incloure,

d’introduir canvis de veres. Jo crec que sí. Jo crec que el repte és caminar cap a una

redacció empoderada, que s’allunye d’un discurs més oficialista, que també es vincula

més amb un mitjà públic, i adoptar eixe paper de referència la qual estàs cridat, perquè

eres el mitjà públic del territori. Estàs cridat a ser referència a nivell periodístic, a nivell

professional, sense caure en estereotips ni en formes de fer i d’actuar que vinguen de la

imposició (R ) Això. I al mateix temps ser contundent. Eixa és la transformació…

E: Pues ahí lo dejamos…
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Annex 2: Entrevista a Remei Blasco Cháfer, periodista-redactora, excap

d’Informatius i Esports (E2)

Gravada el 2 d’abril de 2021, al domicili de la investigadora. Sense interrupcions.

Durada: 1 hora 25 minuts

Codi per a interpretar els símbols de la transcripció: S: Silenci; D: Dubte; R: Riure;

RRR: riure de l’entrevistada i l’entrevistadora; A: Alegria.

E: Comencem pel principi: anys en la professió

I: Anys en la professió? Vaig començar l’any 89. No sé, molts… Ja faràs tu el càlcul…

E: Des del 89?

I: Però en són més de 30, no? En el 2019 n’hauria fet 30 i estem en el 2021, o siga, 32.

E: I en À Punt?

I: En À Punt vaig començar en juliol de 2017, que és quan vaig signar el contracte,

encara que vaig estar treballant abans, fent entre altres coses el Llibre d’Estil que té una

part molt destacada pel que fa a la perspectiva de gènere i al tractament de tota la

problemàtica, diguem-ne, violència masclista, violències masclistes… Tot això té una

part prou considerable.

E: Ara mateixa, lloc que ocupes?

I: Periodista redactora.

E: Persones al teu càrrec? Res…

I: Zero. Gràcies a Déu.

E: Però, sí que has sigut…
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I: Directora d’Informatius i Esports (R) També.

E: Si?

I: Sí, el càrrec és la Direcció d’Informatius i Esports, les dos coses.

E: Ara mateix ja no, no? Ara hi ha un director d’esports, no?

I: No. Hi ha un subdirector d’Esports que depén de la direcció d’informatius i esports.

E: Quantes persones tenies al teu càrrec abans? Açò és una barreja d’entrevista de

la teua condició ara de redactora i també com…

I: Jo crec que hi havia unes 200 o 300 persones, pràcticament tota la plantilla d’À Punt,

perquè la part de tecnologia i de programes és una part molt reduïda. Si comptes que

són 450 persones, segur que 300 persones depenien de la Direcció d’Informatius,

perquè l’estructura es va canviar i ara, per exemple, els càmeres també depenien de la

direcció d’Informatius, encara que en l’antiga Canal 9 estaven adscrits al departament

de Tecnologia. Ara, tot això, és a dir, producció, realització, la part de…

E: Grafisme…

I: Tot això, en teoria, depén d’Informatius. Producció i realització depenien de la

Direcció d’Informatius i de la de Programes, encara que el personal d’eixos

departaments treballa majoritàriament en Informatius.

E: Tot?

I: Sí. Després tenien els seus caps, diguem-ne, intermedis.

E: Val… Edat?

I: 55.

132



E: Situació personal?

I: Soltera, sense fills.

E: Breu recorregut professional

I: Breu… recorregut professional (repeteix baixet)

E: On vas començar? Vull dir…

I: Lo de becària no cal, no? (R)

E: Com vulgues…

I: Jo vaig ser becària en Catalunya Ràdio i en Televisió Espanyola en Sant Cugat, en el

centre territorial. Després entrar en El Temps fent reportatges a tant la peça i també vaig

ser becària allí. I d’ahí vaig passar a Canal 9 i després a À Punt. També he donat classes

en la facultat durant 14 anys. De fet, hi he tornat este curs.

E: Canal 9 quants anys?

I: Tots els anys que va viure Canal 9. Des del 26 de juny de 1989 fins al dia del

tancament. Tot. Tota la història de Canal 9. Des del primer dia fins a l’últim.

E: O siga que el gros de la teua carrera és Canal 9?

I: És Canal 9, sí. Per anys, sí.

E: No ho consideres?

I: Sí. Clar que ho he de considerar, perquè són quasi tres dècades. És precís. És

impossible…
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E: De 32 o 33 que estàs treballant…

I: És impossible no considerar-ho. És a dir: Sí.

E: Val… Si compares redaccions per on has passat amb la d’ara, amb la d’À Punt,

quins són els canvis que més destacaries, des de la perspectiva de gènere, la

igualtat, el masclisme, les situacions que es viuen de desigualtat, de tracte…

I: Jo crec que la redacció d’El Temps, per exemple, era una redacció de l’any 88 o 89,

on dones hi havia poques. Majoritàriament hi havia homes i, sobretot, manaven els

homes. Els directors eren homes, el cap de redacció era un home, per tant, amb una

estructura, des del punt de vista dels càrrecs directius, ocupada per ells. I des del punt de

vista dels temes que tractàvem, no crec que en aquell moment, això de l’agenda

feminista existira ni por asomo. És a dir, que eren ells (R) els que decidien el que

s’havia de fer i ho decidien des del seu punt de vista, que era el punt de vista del poder:

molta política, molta banca, molta economia, molt d’aquest tipus de temes que

normalment s’han associat als periodistes homes. Crec que també és important dir que

jo era becària, és a dir: tu eres una xiqueta de 20 o 21 anys que entra a treballar a una

redacció, amb tot el que suposa que entren a lligar amb tu, etc. Però això passa en totes

les redaccions (R). Els redactors de més edat es dediquen a fer un joc de seducció que,

si tens la mateixa edat que ells, resulta un poquet patètic. Crec que forma part d’eixe joc

paternalista d’ensenyar-te el camí de la vida… (R).

En el cas de Canal 9, ahí sí que va haver-hi una deriva i tot va anar a pitjor. Tampoc no

existia l’agenda feminista. Tot això és molt posterior. En aquells moments, ni aquella

tele ni la majoria dels mitjans de comunicació del país es plantejaven res d’això. Però a

més, en Canal 9 hi ha una sèrie de circumstàncies que fan que la situació de les dones

acabe sent lamentable. No sabria dir-te exactament en quin moment comença, ni quin

és el clima que ho va fer possible. (D) Probablement és un clima de por laboral, de molt

de control, de molta manipulació, que crea una atmosfera que impossibilita que si algú

és víctima d’un assetjament sexual, senta la llibertat per a recórrer al seu superior o un

company, puga expressar-ho i se’l crega. Interprete que no hi havia cap tipus de

protocols per actuar en eixos casos i, sobretot, no hi havia el clima de confiança per a

explicar-ho. És el que d’alguna manera passa també amb les dones maltractades. Primer
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has de buscar a qui li ho dius i que eixa persona et crega i que et faça costat en un camí

que, evidentment, serà llarg i tortuós.

És a dir, parlem de dues coses diferents. Una cosa és que no existira una agenda

feminista, que no hi haguera un plantejament seriós davant del que havia de ser un

tractament igualitari de les dones, un plantejament de l’agenda setting que incloguera el

que les dones volem, el que les dones pensem, el que les dones desitgem, i una altra és

que això, juntament amb una manera de gestionar l’empresa absolutament catastròfica,

manipuladora i no sé quantíssimes coses més, va portar afegit un element que, tots ho

sabem, és un cas d’assetjament de treballadores que és vergonyós. Però és que jo crec

que elles, probablement, tampoc van trobar a ningú, o pensaven que no hi havia ningú

en qui pogueren confiar per a dir-los eixes coses. Jo he arribat a sentir: “és que elles

s’ho buscaven”; o “és que elles també estaven fent carrera a costa de, conscients que

havien arribat o feien el que feien perquè havien cedit a les pressions o l’assetjament

d’aquest senyor, Vicente Sanz, que d’altra banda era el cap de personal. Clar, és que és

una situació realment complicada. Però jo crec que això afortunadament ha canviat. En

eixe sentit, jo crec que À Punt s’ha dotat d’una sèrie de mecanismes que això ho

impossibiliten. M’agradaria pensar que és així. Que si hui, alguna redactora, alguna

secretària, qui siga, se sent maltractada o menyspreada per un company, crec que té les

eines suficients per a denunciar-ho i que l’empresa li faria costat, perquè no pot ser

d’una altra manera. Allò que va passar costa un poquet de creure, però va ser així.

E: Tu no has patit mai assetjament?

I: No, no, no.

E: O saps de casos que hagen patit, més enllà del que va passar en Canal 9?

I: No, no, no. No.

E: I es pareixia eixa redacció d’El Temps a Canal 9, en el que contes del tracte cap

a les becàries… o en el tema de les figures masculines en llocs de poder?
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I: Jo crec que sí. Hi ha gent que es dedica un poc a tutelar a ‘les xiquetes’, perquè

arriben i tu has d’estar ahí com marcant-los el camí. És que això es veu molt, no?

També perquè això és humà. Tu quan arribes a una redacció, i tu això ho has vist, de

seguida detectes allí qui són els que triomfen, qui fa speechs, qui fa la 10 (la primera

notícia de l’informatiu segons l’escaleta), etc. Per imitació, tu t’acostes ahí. Si trobes a

algú que penses que va a ensenyar-te o va a portar-te per eixe camí que se suposa que és

el de l’èxit professional, doncs penses que ahí és on t’has d’agafar. Que això després

tinga una altra deriva, i que l’altra persona el que vol no és, diguem-ne, ensenyar-te a

utilitzar el Dalet [plataforma tecnològica amb què treballa À Punt Mèdia i altres mitjans

de comunicació i que unifica els fluxos de treball i processos de producció], sinó una

altra cosa, doncs probablement també (R). És veritat, però és que és així! Ahí s’ajunta

crec que tot! Jo crec que passa a tot arreu. Perquè això, simplement està. Està ahí.

Recorde una anècdota curiosa. Un dels meus caps en Canal 9 es va trobar, en unes

jornades o un congrés, un cap que jo havia tingut en El Temps. El del setmanari li va

preguntar al de la televisió per mi i, a continuació, li va dir que tot el que jo sabia m’ho

havia ensenyat ell. És al·lucinant.

E: Sí. Tu creus que hi ha biaixos o estructures de gènere que travessen la redacció

pel que fa a l’organització del treball?

I: A veure, jo ací crec…

E: Com estructures invisibles.

I: Efectivament. Crec que tot açò és, com invisible. Crec que tots hem aprés una manera

de fer les coses i el primer que s’ha de fer és deslliurar-se de tot el que has aprés, que ja

és un camí llarg i tortuós, i després intentar fer les coses d’una altra manera. Fer-ho tot

alhora és pràcticament impossible. Jo crec que, fins i tot sent conscient, i jo crec que ho

era, mentre vaig estar en la direcció d’Informatius, perquè vaig fer un Llibre d’estil i em

vaig encabotar molt en què hi haguera coses, que quedara clar que hi havia cobertures

que s’havien de fer d’una determinada manera, que hi havia fronteres que no es podien

traspassar, a pesar d’això, cada dia havies d’estar vigilant i podies telefonar o enviar 15

e-mails a gent que no ho havia fet com el Llibre d’estil dia que s’havia de fer. I això
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només en coses que estan posades per escrit i tu saps que s’han de corregir. Pel que fa

als comportaments invisibles, és que estan tots ahí! És a dir: per què [la secció de]

Política l’han de fer…? Que no és veritat, perquè en la secció de Política hi ha xics i

xiques. El cap és un xic, és el que tenim. Internacional, que també és un tema més com

de xic, el cap és un xic; on tenim xiques? Al capdavant de les seccions de Cultura i de

Societat, bé i també en Economia. Jo crec que elles ho fan millor, però bé, és igual. És

cert que en la redacció d’Informatius, tu si agafes les xifres i repasses l’escalafó, no pots

dir que les dones estiguen infrarepresentades, perquè no és cert. És a dir, editores, ara no

tinc els números en el cap, però n’eren una amplíssima majoria; caps d’àrea, abans que

estiguera el de política, n’eren una amplíssima majoria. Estava la direcció

d’Informatius, les subdireccions, la directora general… També crec que convé tindre en

compte que el fet que siga una dona no et garanteix res. Ha de ser una dona amb un

plantejament determinat. I després, insistisc: la voluntat diària. Jo crec que una de les

coses que falta és algú que vigile, que faça una tasca de control. La relació de llocs de

treball no contemplava inicialment una editora de gènere i jo crec que seria necessària

però els canvis en la RLT [Relació de Llocs de Treball], fins que s’aproven, comporten

un procés molt llarg. Ara no està aquesta figura i no sé si en el futur es plantejaran que

estiga, però jo crec que eixa és una feina necessària, que a banda de dissenyar

cobertures específiques, de preveure situacions, ha de treballar i definir com el

feminisme ha d’estar en el teu relat. Perquè clar, ni és el 8M, ni és el 25 de novembre,

Dia de la violència masclista ni són coses puntuals, que això està molt bé. De fet, jo crec

que això À Punt ho va fer bé des del principi. El primer que nosaltres vam fer, el 2018,

quan no existia encara la tele però sí la ràdio i el web, va ser una cobertura del 8M que

jo crec que estava molt bé, amb un especial interactiu en el web, etc. Nosaltres vam fer

la vaga general i l’empresa ho va facilitar moltíssim. L’informatiu no el va presentar cap

dona, van eixir només homes, perquè les dones pogueren fer la vaga si volien, i així ho

vam fer eixe any i el següent. Per part de la casa hi havia una voluntat, però eixa

voluntat és, diguem-ne, per a coses puntuals. Ve el 8M i fas una bona cobertura del 8M,

l’embolcalles molt bé una setmana o 10 dies abans, fas una capçalera, tractes els temes,

però és que després està el dia a dia… Clar! I el dia a dia és on s’ha de donar la batalla!

L’altra cosa, si vols que et siga sincera, a mi em dóna un poc de ràbia. Nosaltres, en el

primer informatiu que va presentar Victòria Maso per la nit, que saps que és una persona

a qui li interessa el tema, és agent d’igualtat, vam fer el En clau igualitària, un espai

setmanal que era una idea meua i que Violeta Tena va fer molt semblant en el magazín
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del matí. El feia cada dijous Carolina Salvador amb Victòria, perquè ella també té

interés en eixos temes. I era un espai que jo crec que quedava bé, però em fa ràbia que

fora un espai, saps el que vull dir? És un espai que queda bé, que efectivament aborda

temes que si no els poses ahí no van a eixir, però el tema és que hem d’aconseguir que

els temes isquen tot el dia en tots els llocs! És cert que si tu traus el tema ahí, millor això

que res, però no deixa de ser una espècie de gueto, que a més, produeix una altra reacció

que és, que vinguen i et diguen: “una altra volta?” (veu imitant les queixes; to cansino);

“ja estem una altra volta amb les maltractades?” “ja estem una altra volta amb la

publicitat sexista?”; “Si és que anem a ser la tele de no sé quantos…!”… Però, anem a

vore! Com si els altres temes no foren sempre els mateixos! És a dir: ¿la política?

¿Perdona? Amb això em barallava molt amb les editores, perquè jo els deia: per què

hem d’anar tots els dies a les Corts i ens hem de fer ressò del que diuen els polítics,

quan la majoria de les vegades d’ahí no ix res, ni una llei nova, ni és una discussió que

porte a cap lloc… Quantes hores dediquem al dia a aquest intercanvi de declaracions

que no aprofiten per a res? El tema de la violència masclista nosaltres el donem, com la

majoria de mitjans, quan ja ha passat. Tu saps tot el que, informativament parlant, es

podria fer abans? Si agafarem a les dones i els donarem veu perquè explicaren el seu

patiment, com les maltracta la justícia, com les ha maltractades la policia, com les han

separades dels seus fills… És que, a més, jo crec que des del punt de vista narratiu, té

moltíssima força! Però això no ho fem! Quan donem nosaltres estes notícies? Quan ja

no hi ha solució! Quan estan mortes i ja no es pot fer res. És veritat que, televisivament

és un tema difícil, perquè la tele sense imatges no va a cap lloc. El Llibre d’estil diu

clarament que no s’han de localitzar geogràficament els llocs i jo estic d’acord. No pots

anar a gravar al veïnat dient que “era un señor super normal y un vecino muy amable

que te decía buenos días”. Doncs jo he enviat correus a redactores dones, que deien

justament això en els seus vídeos. És a dir, en crims masclistes, havien acabat telefonant

o preguntant-li a la veïna de torn. També diu [el Llibre d’Estil] que s’ha de posar el pes

en ells, però d’ells, és que no se sap res! I tu tampoc tens molt més a dir com a

periodista… Aleshores, com has de compensar això, per evitar revictimitzar les dones?

Per això pense que si a les dones vas a preguntar-los quan estan en este procés, això pot

fer que algú més que estiga vivint una situació semblant s’identifique. Crec que les

ajudes més, perquè elles se senten acompanyades…

E: Rociíto… (baixet)
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I: L’altre dia escoltava arran d’això [el documental-entrevista a Rocío Carrasco en què

explica com durant anys va ser víctima de violència de gènere per part de David Flores]

en El dia À Punt [magazín matinal de ràdio] una entrevista a un parell de dones de

l’associació Alana [associació valenciana que acompanya dones maltractades] on

parlaven de la violència vicària, que busca fer mal a les dones a través dels fills. I jo

escoltava aquelles dones i pensava: és que açò, aquest tema, dóna per a fer peces

periodístiques tots els dies! És veritat que en els mitjans, una norma és que no pots

repetir les històries, però jo crec que algunes sí que es poden repetir. Però quan ho fas,

quan tu ‘matxaques’ amb este tema, el que et ve de tornada és el típic comentari de: “ja

està una altra volta la ‘pesà’ esta ací”, “ja estem una altra volta amb ‘el dichoso

feminismo este’” I al final queda com una cosa reduccionista.

E: A tu t’ho han dit això?

I: No, a mi no m’ho han dit, però ho he sentit. És molt difícil encabir temes d’aquestos

en l’escaleta de l’informatiu, però s’hauria de convertir en rutina. Costa molt. Costa més

que anar-se’n a les Corts a escoltar als polítics. Costa més de fer, requereix més esforç i

d’una certa consciència i sensibilitat. Però jo crec que valdria la pena apostar per això. I

qui diu això, diu mil coses més. Jo me’n vaig [de la direcció d’Informatius] anar amb

les ganes que la gent de [informatius] no diaris feren un reportatge sobre les dones

migrants que cuiden a allò que en teoria més volem, que són els nostres pares i els

nostres fills. Els nostres pares i els nostres fills estan en mans d’unes dones amb unes

situacions laborals lamentables, que han deixat les seues famílies abandonades al seu

país per estar ací treballant. Jo veia moltes d’aquestes dones quan agafava el metro per

vindre a treballar, a les 7.30 del matí, i elles segurament anaven a treballar a algunes

urbanitzacions properes a la tele, a cases de rics. Les veia i pensava en les històries que

podrien contar. Perquè la cosa va complicant-se. Si eres dona, malament. Però si eres

dona i pobra, pitjor. I si eres pobra i migrant, pitjor encara. Si a nosaltres no ens fan cas,

imagina’t a elles… Res de res.

I és difícil. És difícil perquè segurament, t’hauries d’enfrontar cada dia [a l’hora de fer

l’escaleta] a plantejar les coses d’una altra manera. Hauries de tindre molta complicitat.

I necessitaries també la complicitat dels senyors que hi ha en la redacció. I ells a voltes

139



tenen una sèrie de privilegis que tampoc estan disposats a perdre. Així és que quan tu

vas amb els temes del dia a la reunió d’escaleta, doncs hi ha coses que només estan

damunt de la taula en casos molt puntuals, que són el 8M i poca cosa més. Victòria i jo

moltes vegades ho comentàvem: per què es fa la informació de l’atur i no es fa amb

perspectiva de gènere, si les xifres són diferents? Algunes voltes es feia, altres no… I

per què? Doncs perquè és més difícil desaprendre el que hem aprés que començar de

nou. I hem de fer les dos coses. I tot i que hem millorat, perquè jo crec que s’ha

millorat, queda per fer. Molt molt molt (R) No et deprimisques…

I: No…

E: Però queda molt per fer…

I: Com afecten les rutines productives a la conciliació de la teua vida personal?

Conta’m com t’afectaven i com t’afecten ara…

E: Jo senzillament, no tenia vida personal. M’he passat allí tres anys treballant 12 o 13

hores diàries i dormint malament. Perquè quan tens un càrrec de responsabilitat,

qualsevol cosa que isca mal te l’emportes a casa i et despertes… Jo encara em desperte

algunes nits angoixada, pensant: “si passara açò, si passara allò…”. No tenia vida

personal, perquè no la pots tindre. Ni tan sols el cap de setmana, perquè estàs pendent

d’un telèfon i per qualsevol problema et criden de seguida a tu i et demanen

explicacions i tu has d’estar ahí ‘a muerte’. Vull dir-te: no. No. Així que entenc que, si

tens una família - que jo la tenia (R)-, vull dir, uns xiquets que depenen de tu, doncs ho

veig mal, ho veig mal. Jo crec que els horaris, en general, no estan fets per a conciliar

amb la vida familiar. I per descomptat, si és un càrrec directiu, encara menys, perquè

s’entén que un directiu ha de donar-ho tot i no té dret a res més…

E: I qui té la culpa d’això? Això que és, el concepte del periodisme que tenim?

I: Potser. Igual és un concepte equivocat, que caldria revisar. Jo sempre dic que en

aquesta professió, si no vius, també és difícil [fer bé la feina] perquè no t’enteres de res.

Estàs en un cercle tancat, només escoltes la ràdio, mires la tele, lliges no sé quants…
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E: Estàs les 24 hores…

I: Efectivament. Jo crec que no hauria de ser així, però, per canviar això, has de tindre

un equip que més o menys t’acompanye i compartisca eixa visió.

E: Tu tenies una directora general dona…

I: Sí, dona i feminista. Però, tornant al tema de la conciliació, jo crec que no hi ha.

Davant de mi jo he sentit dir: “S’ha quedat embarassada? No pensarà agafar-se els

dies!”; o: “Ara no pots agafar-te el permís de paternitat…”, quan se suposa que això és

un dret, ocupes el lloc que ocupes. Jo feia horaris i organitzava la redacció i, clar, això

és complicat. És complicat perquè la gent vol fer compatible la seua vida personal i la

seua vida professional, i si tens moltes persones que volen fer un determinat horari, al

final has de fer una espècie de loteria i repartir-ho, perquè no tens més elements. Jo

sempre que he pogut he posat horaris que facilitaven eixa conciliació. A mi ha vingut

gent a dir-me: “jo és que segurament m’hauré de demanar una reducció horària” pel que

siga, i jo sempre els deia: “mirem-ho i igual ho podem arreglar sense que passar per eixa

reducció o amb una reducció mínima”. És cert que quan tens 40 persones i les 40 volen

fer de 8 del matí a 3 de la vesprada, i tu tens un informatiu per la vesprada que cobrir i

un de cap de setmana, això és impossible. És impossible. També t’he de dir que a mi,

mai de la vida, cap redactor home m’ha demanat una reducció de jornada ni cap mesura

de conciliació. Mai en la vida (R)… que jo els l’haguera donat encantada. En canvi,

redactores sí. Sempre han sigut redactores, sempre han sigut elles. Ara a més, amb la

pandèmia, segons un estudi el percentatge de dones que havien reduït jornades era

elevadíssim…

E: Sí, sempre són dones… Creus que afecten de manera diferent estes rutines a les

dones i els homes? Les rutines productives de la redacció…

I: Afecten de manera diferent? A vore, ahí el tema és que…

E: Creus que estan pensades per als homes o són heretades d’una cultura

masculina?
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I: Jo crec que estan pensades per als homes o per a algú que es comporte com ells. És a

dir, si jo et demane que demà vingues a les 6 del matí i tu vens, no hi ha cap problema.

Si eres dona també pots fer-ho. Però tu, com a cap, necessites algú que quan li demanes

que es quede, puga quedar-se. O si li demanes que vaja a Brussel·les i es quede tres

dies, puga anar i quedar-se. Aquesta professió té uns condicionants que la fan especial.

Moltes vegades, si has d’allargar una jornada no és tant perquè una setmana abans ja ho

sabies, sinó perquè els fets passen i algú els ha de cobrir. En eixe sentit, jo crec que

normalment he preguntat i mai m’he enfadat si algú em deia que no podia fer-ho. No els

he dit: “doncs no t’ho diré més…”.

E: Que no penalitza…

I: No. Entenc que cadascú té unes circumstàncies i pot haver mil motius perquè tu no

pugues anar-te’n a Oriola a fer unes inundacions un dissabte de vesprada. És que igual

no tens a ningú amb qui deixar-te les criatures…

E: Això vull dir… Perjudiquen?

I: Efectivament, sí.

E: Parlem de les reunions d’escaleta. Quina és la teua experiència en eixes

reunions? Com et senties tractada? Ara no entres?

I: No. Abans alguna volta havia anat.

E: Ara es fa a les 7.30 del matí, abans no sé a quina hora es feia. Que també és una

hora que has de poder estar…

I: Sí, sí.

E: Depén de la vida que tingues pots anar a eixa reunió o no…

I: Jo vaig anar durant prou de temps a la reunió d’escaleta, i escoltava més que altra

cosa. La meua feina era un poc vigilar que el Llibre d’estil es complira. Quan he vist
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consideracions o tractaments que podien vulnerar el Llibre d’estil sí que ho he dit. De

vegades també he plantejat temes que pensava que es podien fer. O els deia: “això jo no

ho ordenaria així; o no ho donaria hui; o no ho agruparia així”, però coses molt

generals…

E: Però què penses d’eixes reunions, del que es fa, de la gent que està present, de

les dinàmiques o interaccions que es donen? Perquè es una de les peces clau del

que és el treball diari…

I: Sí, i ahí, hi havia un problema. Primer, perquè no existien els caps d’àrea i els caps de

redacció feien un paper que jo entenia que no era el seu. A parer meu, eren els caps

d’àrea o els redactors els que havien d’aportar o proposar els temes. Als caps de

redacció els corresponia organitzar la redacció, perquè com que tu tens diversos mitjans

[web, ràdio i televisió] i tot era la mateixa plantilla, algú havia de decidir què feia

cadascú. Per exemple, “tu estàs hui per a la ràdio, tu fas això primer per a la tele i

després per al web, etc.”. Però això mai de la vida va ser així. Al final, anàvem a la

reunió i els caps de redacció ‘cantaven’ els temes i els editors es dedicaven a apuntar i

rarament plantejaven res, probablement, perquè això estava pensant no perquè ho feren

els editors, sinó els caps d’àrea, però com que els caps d’àrea no existien, ho feien els

caps de redacció. Des de fa un temps, ja no vaig a eixes reunions, però crec que és igual,

només que ara sí que canten els caps d’àrea i els editors també deuen tindre alguna

proposta. Ara no sé com ho fan. Jo crec que estes reunions d’escaleta tenen un problema

i és que moltes voltes van a agenda feta.

E: Hi ha debat, hi ha deliberació? O és una posada en escena de l’estatus de

cadascú?

I: Sí, efectivament. Jo crec que és una cosa de vore qui pot més, a vore qui pareix que

mane més. No hi ha debat. Crec que no hi ha massa debat.

E: És un lloc on es marca un poc: açò sí, açò no…

I: Jo me’n recorde que alguna vegada hi havia gent que es barallava i jo m’enfadava,

perquè discutien com si anaren a pegar-se. En una redacció sempre s’ha discutit,
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certament, però enfadar-se, no cal. Crec que era per un tema relacionat amb

maltractaments d’algun esportista…

E: Però eixa discussió, a què obeïa?

I: Era una discussió per aclarir si el tema en qüestió el feia informatius o el feia esports;

on anava, dins de l’informatiu, si posàvem el fet puntual en la part més general i el

vessant esportiu, en esports… Eixes coses. Però discutien i es barallaven com si anaren

a matar-se, que dic jo. I jo no he entés mai que no es puga discutir d’una manera serena

sobre els temes i sobre el tractament dels temes. Però això, no passava. No sé per què.

És una batalla perduda.

E: El pes el tenien els caps de redacció, no?

I: Sí, en aquelles reunions sí.

E: I conduïen ells o elles, no?

I: Sí.

E: I variava, si era dona o home? Hi havia diferències si eixa reunió la conduïa una

dona cap de redacció o un home cap de redacció? Canvia les formes?

I: Jo crec que canvia, però no pel fet de ser dona o home, sinó per la personalitat de la

persona en qüestió. És complicat perquè alhora has de mostrar flexibilitat i

determinació. Has de plantejar molt clarament la idea del que vols fer, escoltar les

diferents opinions i decidir. Deixar entreveure els dubtes es penalitza.

E: Està molt mal vist mostrar eixos dubtes?

I: (R) Se suposa que, quan manes, no has de mostrar molta debilitat, però això (R)…

E: Això és molt masculí…
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I: És molt masculí, però és així. Ja t’ho dic que és així (R). Els que estan en eixa reunió,

a tu t’interpreten amb uns paràmetres de masculinitat. Per això et dic que o canvies tot

això, o ho regires tot de dalt a baix i aconsegueixes que entre el debat, el dubte…

E: El diàleg…

I: Encara que hi ha un moment… (R) Quan Felipe González deia allò de ‘la solitud del

poder’ és veritat. Hi ha un moment en què l’equip de direcció has de decidir si això és

així o com és. I algú ho ha de decidir. Has de decidir si fas informatiu o no en fas, si

l’acabes a les 3, si el dia que passa alguna cosa allargues o no allargues [el temps

d'emissió], si dones la compareixença de Puig en directe o no la dones, etc. Tot això són

coses que les has de decidir i no pots organitzar un debat sobre això (R) i preguntar a la

gent què en pensa. Clar que el diàleg i el debat (R) seria l’escenari ideal, però això

requeriria d’un canvi de mooooltes coses, de cultura de treball… De tot.

E: És que vull que parlem d’això, de cultura de treball…

I: Doncs la cultura de treball jo crec que continua sent com ha sigut tota la vida, encara

que manen dones. És trist, però és així.

E: Vull dir, el canvi, el fet que les dones estan en llocs de direcció, és com que ha

arribat als continguts, però no ha tocat, ni ha fregat eixa cultura de la redacció, de

les formes de fer o d’organitzar-se?

I: Diria que en això s’ha notat menys. Crec que l’organització no és com la que tu dius

(R) que hauria de ser…

E: No, jo no dic com hauria de ser. No tinc cap idea de com hauria de ser…

I: No, no. Jo tampoc.

E: Jo crec que venim… no som conscients que el model que tenim és el que hi ha

hagut sempre i eixe model ve, històricament, de com han funcionat els mitjans i

com s’organitzaven… i estaven controlats per homes… aleshores, venim d’ahí…
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I: Sí, sí, sí.

E: Igual, segurament, ni se’l qüestionem massa…

I: Sí, sí, segurament és així.

E: No ens qüestionem si hem de funcionar amb eixos horaris i amb eixa connexió

permanent a l’actualitat.

I: Sí, sí, sí.

E: I a tot. Amb eixa disponibilitat total per a qualsevol moment/imprevist; o eixa…

intolerància cap a: necessite un temps per a prendre una decisió (R)

I: Efectivament…

E: O no puc mostrar dubtes…

I: Sí, sí, sí.

E: Eixes formes, jo crec que…

I: Jo crec que tens raó i que la manera com s’organitza el treball en les redaccions

continua sent aquesta. És com si ells manaren, encara que no manen.

E: Vull dir, tu, has hagut d’adoptar una manera de ser més pròpia dels homes per

a fer-te respectar, en un lloc de direcció, com a dona?

I: Jo no tinc la sensació d’haver-me comportat mai com ells. Crec que el meu despatx

no ha estat mai tancat. La gent ha entrat, ha eixit, han dit el que han volgut. No tinc

sensació d’haver maltractat a ningú. I he acomiadat a gent, per exemple, però crec que

ho he fet amb educació. I això és una decisió que és dura de prendre, però s’ha de fer. I
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ho havia de fer jo. Si vaig acomiadar a 10 persones, ho vaig fer. No tinc la sensació

d’haver-los tractat malament o d’haver-los dit: “te’n vas perquè eres un inútil”.

E: Això passava abans?

I: Jo crec que sí.

E: “Te’n vas perquè eres un inútil?” Eixes formes?

I: Sí…

E: Aleshores, sí que hem millorat…

I: Sí, clar que s’ha millorat. El problema és que estem encara lluny d’una redacció

realment igualitària, amb altres fonaments, amb una perspectiva de gènere clara en tot. I

quan dic en tot, vull dir en tot, no només en la temàtica, i no només en dies especials, en

moments puntuals, sinó en tot. Crec que queda molt de camí per fer.

E: També en les formes de manar?

I: En les formes de manar també.

E: Jo sí que pense que han canviat les formes de manar…

I: Sí.

E: És com que, ara mateix…

I: Ha canviat, Eva, ha canviat.

E: Allò dels crits: “Al meu despatx!” La bronca que s’escolta des de la redacció…

I: Sí, eixe estil molt autoritari, de parlar mal a la gent, d’humiliar-la perquè no ha fet les

coses com tu volies, això ha canviat. Però si ocupes un lloc de responsabilitat, tens
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l’obligació de vetlar perquè la feina s’ajuste a uns estàndards de qualitat i isca el millor

possible. I això vol dir que has d’estar damunt, has d’estar vigilant i moltes voltes has

de dir coses que a ningú li agradaria dir. Però és que s’han de fer!

E: Però se’n diuen poques…

I: Depén. Jo intentava fer-ho i crec que és imprescindible per molt conflictiu que siga.

Això és una feina molt desagradable, però si no la fas, al final hi ha coses, hi ha errades

que es perpetuen. Continuen eixint rètols mal posats, que van dalt i continuen eixint

baix. És una tonteria, però és així. I molts altres errors de contingut que són molt més

greus.

E: Tu et senties ben tractada, en les reunions d’escaleta? No et vas sentir en cap

moment qüestionada…

I: No. Jo no m’he sentit mai mal.

E: No penses que el mateix comentari, el fa una dona o un home i canvia la manera

de rebre’l?

I: No. Alguna volta sí que els vaig dir: “Home, això vos vaig dir que ho féreu no sé

quan i esta és l’hora en què encara estic esperant-me”! (R ) Però això no té res a vore

amb el gènere…

E: Val. A la redacció hi ha moltes dones. Com afecta això a la selecció de

continguts i a la jerarquització?

I: Doncs no tinc clar si la majoria d’elles tenen aquesta mentalitat que, en teoria,

beneficiaria a temes que ens interessen més les dones, o farien que els informatius foren

més feministes. Jo crec que la mirada és molt masculina. Ho crec així.

E: Tot i la presència de dones?
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I: Tot i la presència de dones. Jo crec que sí. Si tu agafes l’escaleta i l’analitzes, excepte

dies puntuals, els temes són els de sempre. És ‘lo de sempre’. És la política mal entesa,

etc. Jo no tinc clar que hi haja esta voluntat i esta consciència cada dia. És que insistisc:

això ho has de tindre cada dia! Has d’anar allí i tindre molt clar això. Per exemple, a mi

el que s’ha fet enguany pel 8M, el comptador de notícies amb presència de dones, em

sembla una cosa un poc infantil. És que això no es fa eixe dia! Jo tenia una baralla

brutal perquè ahí hi ha diversos equilibris que tu has de mantenir. En les tertúlies, per

exemple, has de mantenir l’equilibri entre homes i dones, però també està l’equilibri

territorial, i, en teoria, el de l’espectre ideològic. Això era ‘encaje de bolillos’. Quan vas

a buscar dones expertes, tu has de tindre el propòsit clar de si entrevisten a dos

epidemiòlegs, que un siga un home i l’altre una dona. Però tot i tindre això present, el

resultat és molt desigual i els homes guanyen per golejada. Si tu et plantes a fer

l’informatiu sense eixe propòsit, directament mors, perquè no ix. Perquè per rutina es va

als de sempre i els de sempre (R) són els de sempre. I els números no ixen.

E: No creus que els canvis sí que es deuen a eixa presència de dones?

I: Segurament, sí. Perquè algunes tenen eixa consciència, perquè venim d’on veníem, i

tot això ha portat a fer una part del camí, però en queda molt per fer. També crec que es

necessita formació, perquè hi ha gent que encara té dubtes sobre conceptes bàsics. Amb

Victòria Maso en vam fer un, però se n’haurien de fer molts més. I no només a

redactors, sinó a càmeres, perquè la mirada és molt important. Tots haurien de tindre la

formació, almenys per a utilitzar els conceptes correctament i per al que és la teua rutina

periodística, que responga a uns estàndars que, a més, estan marcats en el Llibre d’estil.

E: Qui decideix què és notícia en À Punt?

I: Això és una suma d’agents, no podria dir-te una persona. Ara són els caps de redacció

i els editors els que ho decideixen. Si el tema és molt conflictiu, imagine que li

preguntaran a Raquel, si això ho fan o no ho fan o com ho fan. Però, de normal, els caps

de redacció i els editors són els que decideixen. Ara bé, d’on beuen? Doncs d’on beuen

tots, i aquest és el problema! Beuen de les agendes, on arriba ja tot estructurat; dels dies

mundials de…; d’imitar, copiar i reformular coses que has vist, o temes que has llegit al
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llarg de la setmana en altres mitjans; de coses que se t’han ocorregut… En teoria, tot

això des d’una perspectiva valenciana, que de vegades s’oblida.

E: Creus que homes i dones assumeixen rols diferents en la redacció?

I: Homes i dones assumeixen rols diferents?

E: Sí. Si ocupen espais de responsabilitat diferents? Si fan tasques diferents,

continguts diferents, funcions diferents, seccions… ? N’hi ha un biaix ahí, tu creus?

El fet de ser dona, et porta cap ací o cap allà? Et marca?

I: Jo crec que la secció de Cultura i la de Societat són com seccions més de xiques…

També és cert que com tenim una redacció en què majoritàriament som dones,

aleshores, estem en quasi tot. Però, també hi ha dones en Política, ja ho he dit abans, on

curiosament el cap és un home. Hi ha dones en Internacional, però el cap també és un

home. Crec que en totes les seccions, les dones són majoria…

E: Però això no canvia la mirada?

I: Jo crec que la canvia, però no el suficient.

E: Hi ha un estil femení i un estil masculí d’exercir el lideratge?

I: Jo crec que sí tu tens consciència de determinades coses, quan manes, intentes

aplicar-ho. Si eres conscient que treballes en un lloc en què els horaris laborals

dificulten molt la vida de les teues treballadores i pots organitzar la redacció d’una

manera que puguen portar millor la vida familiar, doncs ho fas. Però insistisc, has de

tindre tu la consciència, perquè si no, no ho fas.

E: I no es té?

I: (D) No sé si es té (dit baixet).

E: Es té més que abans?
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I: Jo crec que sí. Crec que sí que es té més que abans. A banda, també hi ha una

legislació que empara les treballadores i si planteges una sèrie de demandes i estan

justificades, l’empresa t’ho ha de donar. Una mare soltera té més drets que una no ho és

i té preferències per a l’horari i això, evidentment s’ha de respectar. Està clar que esta és

una professió en què hi ha moltes coses que no es poden o que són més difícils

d’aconseguir, perquè la notícia salta quan salta i quan salta, has d’estar ahí. I insistisc,

per a mi, al que no està perquè no pot, no se’l penalitza. Però clar, el que està és el que

ho fa. I això consta en el currículum del que està (R) I en el teu currículum, no està.

E: Ser dona representa o ha representat alguna barrera per a progressar en la teua

carrera professional?

I: Una barrera no, però sí que hi ha hagut moments en què les dones, per a fer certes

coses, érem com el segon plat. Per exemple, en les cobertures internacionals. Hi havia

determinades cobertures, bé perquè podien implicar un perill, un cert conflicte, un país

d’un cert risc, doncs era millor enviar a un home. Tu no vas a enviar a una dona al

Pakistan, que sí que la van enviar i em van enviar a mi. Aquesta mentalitat sí que

estava. Però crec que això, afortunadament, ha passat a millor vida i ja no existeix.

E: I, per exemple, per a optar a llocs de responsabilitat, per a promocionar?

I: És que jo mai vaig voler assumir cap càrrec de responsabilitat. En Canal 9, quan m’ho

van plantejar sempre vaig dir que no. I és més, em van penalitzar per no haver-ho

acceptat. És ‘el mundo al revés’. Sempre he pensat que el que em proposaven, o bé no

sabria fer-ho -que això és una altra cosa típica de les dones-, o bé, en el cas de Canal 9,

en una època determinada no m’interessava que m’identificaren amb una manera de fer.

El cas d’À Punt, ho vaig fer. Era una tele de la qual jo me n’havia anat, com tots, o com

molta gent, en unes circumstàncies molt lamentables i em feia il·lusió que eixos mitjans

públics tornaren i poder posar-los en marxa. I ho vaig fer. També he tingut els meus

mals dies (R) i els meus mals moments. Però bé, ho he fet.

E: Has hagut de fer renúncies, sacrificis?
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I: Sí, he fet renúncies i sacrificis.

E: Des de la teua experiència, creus que els mitjans són receptius o valoren la

manera de les dones d’observar la realitat i contar-la?

I: Jo crec que són poc receptius, per no dir-te gens.

E: I este?

I: També, poc receptiu. El problema és que el que plantegen les dones -que també

caldria definir exactament què és- queda circumscrit al 8M, a unes jornades feministes

de la Diputació de València, al 25N, a coses molt puntuals. La resta del temps no ix res.

És com si les dones no existiren o se les presenta en els rols habituals. Es reprodueix el

que és la realitat. En realitat, la realitat és molt més complexa i molt més diversa i les

dones juguen altres papers i fan altres coses, però al final, el sistema de poder és aquest.

És veritat que s’ha avançat, però no sóc molt optimista. Crec que queda mooolt, mooolt,

moolt de camí a fer (R). I crec que cal educar molt i començar ja des de xicotetes (R) i

xicotets, perquè no arribem. És que no arribem…

E: Parlem d’actituds, comentaris que t’hages pogut trobar en els companys homes,

sobretot a l’hora de proposar, defensar, abordar temes de gènere…

I: Em deien això de: “Una altra volta!”, “Però esteu tot el dia igual!” “Al final van a dir

que som la tele de les feministes!”. Però a mi em donava igual! (R). És el que et deia:

“Per què hi ha temes que ixen cada dia i ningú diu: pareixeu la tele de les dades de

l’IPC!; O la tele del ‘politiqueo’! Això no ho diu ningú! I en canvi tu, si planteges

aquestos temes, de seguida et contesten amb això. Igual és perquè, en realitat, estàs

remoguent-los unes estructures que els beneficien i tampoc els interessa que tu vages

tocant els nassos.

E: Et trobaves això molt sovint? Per part de qui?

I: Hi havia gent que et deia “jo soc superfeminista”, però després quan plantejaves

alguns temes et responien: “Una altra volta” ? però si això ja ho hem donat.
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E: I comentaris masclistes?

I: Comentaris masclistes? Tipus?

E: No sé…

I: Comentaris sobre l’aspecte físic d’alguna presentadora o redactora?

E: Sí, per exemple sobre l’aspecte físic…

I: Sí, això ho fan. Això passa.

E: Mira, hui has vingut estupenda…

I: Sí, això en la redacció passa. Encara passa. Eixe tipus de comentaris els he sentit.

També en sentit contrari, de les dones cap als homes, però sempre molt més educats.

E: Comentaris com ara?

I: Comentaris “matxirulos” sobre si una dona els sembla guapa, lletja o amb un bon

escot. Jo no els trobe adequats. A mi ningú m’ha sentit mai de la vida dir: “Posa a

fulanito que mira-lo que bo que està!” (R). En canvi hi ha alguns homes que

reprodueixen el que fan al carrer i en la barra d’un bar. En el treball, com a mínim

s’haurien de reprimir un poquet, però és que crec que hi ha voltes que no poden.

E: Però això no és més residual?

I: Sí, crec que és més residual.

E: Ara hi ha altres tipus d’homes en la redacció…

I: Crec que passa poc.
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E: Es valora igual el treball d’homes i dones, creus? Es jutja igual? Es pren igual

de seriosament? En cas d’errades, es penalitza o es castiga… la reprimenda és la

mateixa? Creus que es fa algun tipus de distinció?

I: Jo crec que no.

E: “Mujer tenías que ser…”

I: No. Això no he sentit mai. No, no, no.

E: Ni es té cap idea de: una dona per a fer Economia, millor que no…

I: No, no, no.

E: Temes d’interés humà: millor que els facen dones?

I: No. És veritat que hi ha gent que té més gràcia per a fer determinats temes, però al

marge que siga un home o dona. És més la manera que tenen d’escriure, de buscar-se les

històries, que que siga un xic o una xica, crec.

E: Val. El tema de la síndrome de la impostora, tu l’has patit? Això de no m’ho

mereïsc, em ve gran el lloc, no estic suficientment preparada…

I: En la direcció d’Informatius, jo no m’he sentit mai, diguem-ne, no preparada. Era un

repte immens, perquè era començar de zero, no només uns mitjans de comunicació, sinó

pràcticament una empresa. Evidentment, jo no havia muntat una empresa en la meua

vida i, en certa manera, eixa empresa també l’he muntada jo: des de fer plecs per als

mobles, a triar les cadires, a parlar amb les arquitectes, a decidir açò ací, allò allà, la

negociació de les agències, coses que, en teoria, no són competència d’un periodista ni

té per què saber-ho. I no he pensat mai que no poguera fer-ho. És veritat que tens un

sentit de la responsabilitat molt gran. Òbviament, hauré fet coses millor i altres pitjor. A

més, tu soles tampoc fas res. Tu eres la persona que està ahí i el fracàs pot ser només

meu, però darrere hi ha un grup immens de persones, sumant o restant perquè això isca.

Quan em proposaven ser editora en Canal 9 o quan tenia 25 anys i m’enviaven a un
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viatge sí que pensava que no estava preparada. I igual era veritat en aquell moment,

però en la direcció d’Informatius, no ho vaig pensar mai. Ha sigut difícil, però no he

sentit mai que no podia.

E: Has viscut experiències de mansplaining? O actituds paternalistes? Lliçons de

periodisme que et venen a donar… O sorpreses perquè domines molt un tema?

I: Crec que no.

E: No?

I: No.

E: T’has sentit jutjada per ambiciosa?

I: És que no sóc jo massa ambiciosa (R).

E: Ha pogut incomodar algú, que estigueres ahí com a cap d’informatius, penses?

I: No ho sé. No sóc conscient, la veritat.

E: I no t’has endurit, fent eixe exercici de dirigir, prendre decisions?

I: Jo un dia vaig pensar que per a fer aquesta feina, venint d’on veníem, havia de fer un

exercici d’oblit, perquè si em posava a dirigir els informatius amb idees molt

preconcebudes sobre determinades persones no podria fer-ho. Jo sabia la història de tots

els que hi havia allí. Sabia el que havien fet, el que no havien fet, com s’havien

comportat en Canal 9, el que havien contribuït o no contribuït a aquell desastre. Vaig

decidir que havia de fixar-me en si valien o no per a fer el que se’ls encomanava, i no en

el que havien dit o fet en el passat. Era com un exercici com d’amnèsia, però això és al

marge del gènere. També em vaig plantejar que havia de ser generosa, i crec que ho vaig

ser. No vaig tindre problemes en posar a determinades persones de caps. Crec que no

podia ser de cap altra manera, perquè haver arrancat això des del rencor hauria sigut

com un fracàs.
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E: Com gestiones i com gestionaves els moments de conflicte, quan detectes

situacions de desigualtat, de masclisme? Quina és la teua estratègia per a fer-li

front a eixes situacions?

I: Recorde al principi una relació prou conflictiva, que crec que tenia una part de

masclisme, entre un home i una dona del mateix departament. S’havien barallat diverses

vegades i un dia els vaig fer seure als dos i els vaig dir: “S’ha acabat. Ni una paraula

més alta que altra i ni una falta de respecte”. No sé per què, es portaven molt mal.

Havien tingut unes bronques impressionants i jo crec que ell tenia una actitud masclista,

però al final van acabar fent-se amics. Se’n van anar amb una boníssima relació i jo ahí

vaig intervindre en el sentit de dir-los: “A vore, no cal que vos caseu, però ací hi ha una

relació laboral i hem de ser escrupolosament correctes, no podeu donar aquest

exemple”.

Recorde també que en el primer programa de ràdio que vam fer, que el presentava

Jèssica [Crespo], un dels temes que van tractar era el de les mares de lloguer i allò va

generar una certa polèmica amb alguns sectors del feminisme. També quan vam abordar

el tema de la prostitució en un 20 Hores Notícies es van queixar pel tractament, perquè

vam entrevistar a una partidària de la regulació. Crec que fins i tot va haver una

associació que va demanar reunir-se amb Empar [Marco, l’anterior directora d’À Punt].

Als inicis es van fer moltes coses perquè l’esport femení tinguera una major presència

en els informatius, perquè no es diferenciara mai entre l’esport masculí i femení, sinó

que sempre s’emprara el mateix nom, i després es donara el nom de la lliga per a

diferenciar-ho. També crec que la programació infantil és una programació molt ben

pensada. S’han fet molts capítols per a explicar a les xiquetes el que elles poden ser el

que vulguen, que poden tindre el nòvio que vulguen, que no necessiten cap príncep. Tot

això del mite de l’amor romàntic ha desaparegut per complet d’eixos dibuixos.

E: Però tot això són continguts. A nivell de treball, del dia a dia, de situacions que

es viuen… no hi ha hagut res, en tot aquest temps que generara malestar? Cap

conflicte… que poguera estar mínimament connectat amb temes de gènere?
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I: No.

E: Res?

I: No.

E: Hi ha alguna cosa semblant a la sororitat, entre les dones de la redacció?

I: Jo crec que no. Cadascú pensa en ell.

E: I quan es diu que és un mitjà feminista…Tu com el definiries?

I: Jo crec que un mitjà feminista no és. Crec que té un marc legal, una carcassa ben

encaminada, però que pel que fa al contingut, en el dia a dia, queda molt per fer.

E: Jo crec que ja està, perquè què significa per a tu incorporar la perspectiva de

gènere als continguts, que ja m’ho has dit. Si vols afegir alguna cosa…

I: No, només que alguna volta em plantege què és millor: entre fer res i fer coses molt

concretes, molt localitzades, convé fer-les? Convé fer eixes càpsules i anar buscant la

perspectiva de gènere en tota la resta? O renuncies a eixes càpsules i vas a buscar la

perspectiva de gènere en la resta, sabent que tampoc l’aconsegueixes a diari? És a dir,

mantenim espais com En clau igualitària tot i que era un poc surrealista, enmig d’un

informatiu?

E: A mi m’agradava…

I: No, sí…

E: A mi em semblava un punt. Ho trobava molt novedós…

I: A mi també m’agradava. I això que era un element, com dius, que trencava

completament la narrativa de l’informatiu. Perquè enmig d’una cosa que va súper

ràpida, amb vídeos que duren un minut i mig, de sobte paraves i allí apareixia Carolina

157



[Salvador] a explicar en clau igualitària algun tema de la setmana. Jo li trobava

justificació, perquè al final s’abordaven qüestions que haurien d’estar sempre presents i

que no estan, com la publicitat sexista o els titulars d’alguns grans mitjans, com El

Mundo o El País, que fan vergonya…

E: Fa poc continuaven parlant de la Viuda Negra de Patraix…

I: Sí, és aquesta conceptualització de les dones. Les esportistes no poden ser jugadores,

han de ser guerreres. O els titulars de la premsa que comentàvem, que no hi ha per on

agafar-los. Un dia ens vam plantejar si assenyalar-los amb noms i cognoms. Al final ho

vam fer sense traure les capçaleres, amb els titulars però sense mostrar de quins diaris

eren, però jo crec que això s’ha de fer…

E: Traure la capçalera?

I: Sí. Dir: “Miren el diari Levante o El Mundo el que han dit”, perquè de vegades és

al·lucinant…

E: Per què va caure aquell espai?

I: Perquè Victòria [Maso] va passar a fer l’informatiu de migdia, i ho feia ella amb

Carolina. L’informatiu de la nit es va convertir en el 20 Hores, que tenia una estructura

completament diferent i aleshores ho van deixar de fer.

E: Va desaparèixer això i també l’espai de l’Observatori d’Igualtat que conduïa

Violeta Tena al matí. Va haver un temps en què estaven els dos…

I: Sí, és veritat. Jo crec que això s’hauria de recuperar…

E: Hi ha hagut retrocés, d’un temps a esta part, amb el canvi de direcció?

I: Eixos dos canvis són encara de l’època d’Empar. La veritat és que no ho sé. L’última

cosa que va fer Empar va ser la presentació del Pla d’Igualtat en la casa.
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E: Ok! Ho deixem ací. Moltes gràcies.

I: De res.
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Annex 3: Entrevista a Carolina Salvador Quilis,  periodista-redactora (E3)

Gravada el dia 6 d’abril en el domicili de la investigadora. Sense interrupcions. Durada:

1 hora.

Codi per a interpretar els símbols de la transcripció: S: Silenci; D: Dubte; R: Riure;

RRR: riure de l’entrevistada i l’entrevistadora; A: Alegria.

E: Primer que res vull que em digues quants anys portes en la professió.

I: 7.

E: I en À Punt?

I: 3.

E: Lloc que ocupes?

I: Redactora.

E: Persones a càrrec teu?

I: Cap.

E: Edat?

I: 29 anys.

E: Situació personal?

I: Soltera, sense fills, sense persones al meu càrrec.

E: Un xicotet recorregut per la teua experiència professional…
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I: Només acabar la carrera en la Universitat de València vaig estar un temps treballant

en la ràdio i la tele universitàries. Després me’n vaig anar a Madrid a fer un màster de

televisió i vaig treballar uns mesos en TVE, en València i també en Madrid, en

l’informatiu nacional i el Canal 24 hores. També vaig fer pràctiques en el gabinet de

premsa de Presidència de la Generalitat i després treballar uns mesos en el gabinet de

premsa del Congrés dels Diputats. Fins que ja va obrir À Punt i em vaig incorporar ací

(S) en abril del 2018.

E: Quina és la teua experiència en la redacció d’À Punt si la compares amb altres

redaccions, altres llocs de treball per on has passat, des d’un punt de vista de

gènere, d’igualtat, de masclisme, de tracte?

I: Llevat de Televisió Espanyola, que era com un altre món, À Punt és el mitjà més gran

on he treballat, on he vist la plantilla més gran i on, en proporció, veus més de tot. Fins

a arribar ací jo havia treballat en llocs més menuts, amb equips més xicotets, més joves,

més semblants a mi, i on els companys la veritat és que estaven prou sensibilitzats.

Parlàvem de temes d’igualtat i feminisme abans que jo sapiera res d’això. En À Punt

m’he trobat amb companys més grans i (S) no sé si per una qüestió de gènere o d’edat,

sí que he notat, en alguns casos, actituds de sorpresa o de paternalisme.

E: De sorpresa?

I: Sí, de sorpresa que jo sàpiga fer determinades coses. (S) Sí.

E: (S) Homes… que se sorprenien?

I: Sí, sobretot homes (S), però també companyes, segurament més majors (S) La

majoria de vegades eren comentaris positius: ”Ostras, qué bé que saps fer esto…”;

“Ostres, tal…”. És com: “gràcies, però no cal”.

E: I actituds paternalistes també?

I: Sí. Jo intente prendre-m’ho tot bé, em conec i sé el que puc fer. Per a mi és una

màxima aprendre dels meus companys. Sempre. (S) Evidentment jo no ho sé tot i els
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consells són una manera d’enriquir-te i créixer. Però de vegades, m’han donat consells

de coses que ja sabia, i m’ho diuen a mi, però no li ho diuen a una altra persona…

E: A un altre xic? O home?

I: Sí.

E: Aleshores, esta és la redacció on més tics d’aquestos penses que t’has trobat?

I: Potser que sí. (S)

E: Tu com qualificaries esta redacció? O com la definiries?

I: En quin sentit?

E: Hi ha qui pensa que és una redacció molt feminitzada…

I: Sí.

E: Hi ha qui pensa que À Punt és un mitjà molt compromés amb la igualtat…

I: Sí.

E: Fins i tot que és un mitjà feminista… Vull dir, quina és la teua visió d’eixa

redacció?

I: (S) … Jo crec que té la intenció i té eixe ideal i eixa pretensió de ser igualitària i de

marcar una diferència i de canviar les coses (S), però crec que encara ha de ser

permeable a tots els membres de la redacció. (S)

E: Tu com et sents en eixa redacció?

I: Jo bé, molt còmoda.
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E: No has patit cap classe de…

I: No… Comentaris, sí.

E: Masclistes? Evidentment masclista? O subtilment masclista?

I: Subtilment masclista. Comentaris sobre el físic (S) o sobre com vestida. (S)

E: (S) Com ara?

I: “Que fresqueta vas!” (R)

E: Per part d’un company?

I: (R) Sí. Ara sembla que ho estiga justificant. “Uy, què fresqueta vas” ó “Vas en

tirants?”. Que penses: “I açò a què ve?” Però han sigut molt puntuals.

E: I quina és la teua reacció?

I: Això era molt al principi i jo estava cara a l’ordinador i no vaig dir res. El vaig mirar

en silenci un moment i vaig seguir amb la meua feina. Ara la relació amb esta persona -i

amb totes- és correcta. (S) Com et deia, ha sigut una cosa molt puntual. (S). Però, sí,

aquestes coses passen. És que quasi ningú està lliure en esta societat de tot això.

E: Tu penses que hi ha estructures o biaixos de gènere que travessen eixa redacció?

(S) Encara que siguen invisibles…

I: (S) Et diria que no, perquè quasi totes les figures de poder o de coordinació de la

redacció són dones. Et diria que no, però al mateix temps, he estat reflexionant i sí que

tinc la impressió que les notícies més serioses o més econòmiques, sí que les fan homes

i aquelles que han de ser un poc més creatives o de cultura, les fan dones. No tinc clar si

això és així perquè, efectivament, cadascú està fent el que vol fer o si això (S) és un poc

l’herència del que pensem que ha de fer cadascú (S). Però això seria filant  molt prim.
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E: En les rutines productives, les dinàmiques de treball, en com s’organitza eixa

redacció, els horaris, les reunions d’escaleta, tu creus que ahí pot haver algun

biaix?

I: No sé si podríem parlar ahí dels horaris, que moltes vegades no permeten o dificulten

la conciliació. Però jo crec que això passa en qualsevol redacció periodística, perquè, al

cap i a la fi, treballes al servei de la notícia. En el cas d’À Punt, jo crec que el tema

d’horaris, conciliació, lliurances, etc. està millor que en altres televisions o mitjans

privats (S).

E: (S) Com afecten les rutines productives a la conciliació de la teua vida personal?

I: (S) És que jo no tinc molt que conciliar (S). Tinc família i tinc vida social, encara que

ara, per la pandèmia, molt poca (baixet). Clar que afecten. Jo, la veritat és que no

desconnecte, però perquè no vull i perquè crec que periodistes som dins de la redacció i

fora. Jo estic quasi tot el temps mirant notícies, consumint informació (S) però és la

meua elecció, perquè sé que ara puc. No tinc cap problema en eixe sentit. Em puc

adaptar als horaris, puc treballar en cap de setmana sense que em supose molt de canvi,

puc treballar en festius, en Nadal, en vacances… Ara mateix, jo sí que tinc eixa

flexibilitat.

E: Tu creus que afecten, estes rutines, de manera diferent a homes i dones?

I: Sí.

E: O que són heretades d’una cultura masculina, més pensada per als homes?

I: Sí, pensada per a persones que no han d’ocupar-se dels fills o les filles, o de persones

majors (Ac) (S) Sí. Tot i que hi ha més dones que homes en la redacció. Sí.

E: Sí, jo crec… obric un parèntesis… que tota la reflexió o el compromís per

realment treballar-se la igualtat, a nivell de continguts, està arribant, però a nivell

de com ens organitzem, va molt més per darrere. Crec que no som massa
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conscients que aquest model no ha caigut del cel, aquest model d’organitzar-se i

aquestes prescripcions, això d’estar connectada els 7 dies de la setmana les 24

hores del dia…

I: Sí, no t’ho planteges, acceptes que la jornada laboral és així i ja està. Però crec que en

alguns casos, podrien plantejar-se horaris més flexibles. Per exemple, si tu eres

corresponsal en les Corts i saps que el Ple no comença fins a les 10, igual no caldria que

entrares a les 8 del matí, si pots anar directament a les Corts, i després eixir més tard, o

recuperar les hores en un altre moment…

E: Tu penses que en la redacció, homes i dones juguen rols diferents? Pel que fa a

ocupar càrrecs, pel que fa a l’hora d’assignar-se temes, d’estar en seccions

diferents, de fer funcions diferents o treballar continguts diferents… Creus que hi

ha un biaix ahí que marca: si eres dona cap ací, si eres home cap allà…

I: (S) Jo (S) et diria que sí. I que no. En la redacció d’À Punt, les dones estan molt ben

considerades i no per casualitat són editores, caps de redaccció, (S) presentadores. En

eixe sentit, jo crec que no canvia molt si mana una dona o un home. Ara, el tema és

molt més subtil, que és el que comentàvem abans. A l’hora de fer temes més creatius,

més de cultura o societat, el perfil de la redacció, de periodistes que fan eixe tipus

d’informació, són dones. Què passa amb els temes més seriosos? Clar, la majoria de

redactors són dones, aleshores hi ha dones fent de tot. També hi ha dones en política i en

economia. Però veig menys a homes fent coses creatives, de cultura… No sé si ahí pot

haver encara (S) eixe biaix. També és cert que, a banda d’home o dona, el factor edat

juga un paper important. Em fa la sensació que quan eres major, ja no cal que sigues

creatiu. La creació, la innovació, es deixa per a la gent jove i això no hauria de ser així.

Però és cert que la gent més gran, són com ‘els pesos pesados’, els que fan coses sèries,

més rigoroses. Els perfils més joves, ens consideren que som més actius, i ens toca fer el

típic vídeo de calor, graciós…

E: Creus que hi ha discriminació per edat?

I: No, no.
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E: Tracte diferent?

I: Sí, perquè crec que les persones més joves, quan arriben s’han de donar a conéixer. És

normal. A mi m’ha passat i no passa res. Has de fer de tot i demostrar que pots fer de tot

i després ja anar posicionant-te en el que a tu t’agrada més.

E: Estem parlant tot el temps que hi ha moltes dones en eixa redacció… Com creus

que afecta eixa presència tan gran de dones a la selecció i la jerarquització dels

continguts? (S) A l’agenda, a la mirada…

I: (S) Jo crec que en la redacció d’À Punt, a banda d’haver moltes dones, hi ha moltes

dones feministes, amb una mirada i una consciència feminista, i això té un reflex en els

temes i en l’enfocament que es dóna a determinats temes. (S) Es nota, per exemple, a

l’hora d’intentar buscar expertes, posar el focus en l’atur femení o parlar de malalties o

de problemes que només o sobretot afecten a les dones. Jo crec que els informatius d’À

Punt, tele, ràdio, web, sí que tenen una mirada feminista. No som una Píkara Magazine

(R ) però eixa mirada i eixa consciència està.

E: Suficientment?

I: Jo crec que sí (S). Podria estar més, és cert. Podria estar més.

E: Quan les emissions de televisió van començar, tu conduïes un espai setmanal…

I: Sí, En Clau Igualitària.

E: Sí, al mateix temps, els divendres al matí la periodista Violeta Tena presentava

un altre espai molt semblant: l’Observatori d’Igualtat. Era més feminista l’anterior

tele que la que hi ha ara? Com recordes aquell temps?

I: Jo al·lucinava, la veritat, perquè En Clau Igualitària em va semblar una aposta

supervalenta, integrada dins de l’informatiu de la nit, en prime time, un dia a la

setmana… Al final eren tres, quatre, cinc minuts parlant únicament i exclusivament de

feminisme, amb dones expertes. Ho capgiràvem tot. Agafàvem un tema de la setmana i
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l’explicàvem en clau igualitària. Ara el que ha passat és que l’essència d’eixa secció,

que era una estanca, s’ha repartit més en el conjunt de la informació (S).

E: Això és millor, pitjor… Com ho valores?

I: Jo crec que l’objectiu és que eixa clau igualitària estiga present de manera transversal

en totes les notícies, en totes les peces informatives. Aleshores, en eixe sentit és millor.

També és veritat que de l’altra manera es visibilitzaven molt més, de manera evident,

quines eren les desigualtats o les diferències a l’hora de tractar o analitzar determinats

temes. Hi havia coses molt específiques, que probablement ja no es tracten en

l’informatiu, però sí que s’ha derivat eixa pretensió a la resta de peces informatives. (S)

Qualsevol dia a la setmana, veig notícies que pense: “mira, esta podria haver sigut

perfectament per a En Clau Igualitària”. I està integrada ja dins de l’informatiu.

E: Quina és la teua experiència com a presentadora?

I: (D) Bona. Per a mi, és com un passet més en la meua trajectòria professional. Tinc

clar que el model de presentadora que a mi m’agrada i que vull ser és, primer periodista

i després presentadora. Vull dir, que eres una professional de la informació, no algú que

està llegint. Estàs interpretant. En aquest tema es fa molt evident la desigualtat amb els

homes, en una qüestió tan bàsica com el temps. El temps que perd una dona

presentadora en maquillatge i perruqueria, no és comparable (I). Un xic en 10 minuts ja

està maquillat, mentre que una dona, depén també de qui et maquille, però pot estar una

hora o fins i tot una hora i mitja alguns dies. I és una hora i mitja que has d’estar allí,

que bé, pots llegir notícies en el mòbil, pots tindre la tele posada…però al remat, perds

molt de temps.

E: (S) Penses que hi ha un biaix de gènere clar en com s’aborda la imatge de les

dones i els homes que presenten?

I: Sí. Sí que ho pense. Jo crec que en els informatius d’À Punt, pel que fa al vestuari, la

perruqueria i el maquillatge, pues són prou normals. Res a vore amb la

hipersexualització de les presentadores que pots vore en altres cadenes de televisió. En

À Punt, no. Portes la roba que tu vols dur i amb la qual tu et sents còmoda. Però és el
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temps! És que perds molt de temps (S) i et trenca el ritme de producció (S). Quan tornes

de maquillar-te, en l’edició de nit, és que ja només queda una hora per a l’informatiu i ja

vas de cul…

E: O siga, a tu no et molesta tant que et maquillen molt més, o que es preste molta

més atenció a com s’arregla una dona davant la càmera que a un home… em fa la

impressió… És que no és igual…

I: No és igual…

E: Ells eixen quasi igual que estan en la redacció. A tu et transformen de dalt a

baix…

I: Clar i sobre això també he reflexionat. M’he plantejat que, si em molesta tant perdre

tant de temps en maquillatge i perruqueria, aleshores, puc demanar que em maquillen

menys, o fins i tot que no em pentinen. Però a vore qui s’atreveix a fer-ho, perquè també

estàs sotmesa a pressió social i de l’ambient. Com vas a eixir sense pentinar? No pots...

O sí que pots? (R) O dius: “És que vaig superincòmoda amb els talons!”. Aleshores:

“Ves sense talons, ves amb sabatilles esportives!”. I tu penses, d’acord, podria, però

després no m’atrevisc. Em sembla massa transgressor. Són eixes contradiccions internes

que de vegades tenim les persones humanes… (R)

E: Però tu et sents lliure? Creus que podries baixar al plató amb sabatilles

esportives o sense pentinar-te excessivament? Creus que no et dirien res?

I: No ho sé (S) Jo només presente quan una presentadora titular no està. Estic de manera

un poc circumstancial, aleshores, tampoc puc canviar tot el model. Si presentar de

manera més seguida, no només un mes o una setmana, segurament em plantejaria més

aquestes coses. Ara, bé, sé el temps que tinc i sé el que costa que et pentinen d’una

manera o d’una altra, i més d’una vegada li he dit a la perruquera: “fes el que siga més

ràpid!” (S) Elles també saben que en l’informatiu anem a contrarellotge i que no poden

estar dos hores.
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E: No has rebut mai cap classe de comentari o indicació molt clara, del tipus:

“Amb això no tornes a eixir”, “amb eixe pentinat no baixes”…

I: No. Mai. Sé que en maquillatge i perruqueria tenen indicacions de maquillatges

suaus, sempre repetir sempre el mateix pentinat, però això és de sentit comú. Crec que

no podem portar les ungles pintades, ni arracades molt grans, ni rellotge molt cridaner,

però tot això és prou normal i comprensible, perquè si portes unes arracades molt

cridaneres en un informatiu - en un programa es permeten més llicències- sí que estàs

desviant més l’atenció cap on no toca.

E: Sí. En canvi sí que és com una marca de Marta Ventura (la presentadora

d’ALV), eixes arracades enormes i acolorides…

I: Clar, perquè és un programa, però en un informatiu, Victòria Maso no podria eixir

amb eixes arracades. Bé, com poder, pot fer el que vulga. Sobre el tema dels talons o les

sabatilles esportives, alguna vegada, Isabel Sánchez [presentadora d’Esports] ha eixit

amb esportives, però has de ser un poc valenta, no?

E: Però ella és d’Esports, i igual ahí també hi ha una relaxació major. Ja et passaré

un article d’una periodista que fa crítica de televisió que es deia “Allibereu els peus

de les presentadores…”

I: Sí, no estaria mal.

E: És com, quin sentit té això encara, eixa imposició, quan està demostrat que

portar talons és fatal per a la salut, etc. Per què no podem deixar-los enrere?

I: Jo, pràcticament només me’n pose quan presente, perquè en el meu dia a dia, els he

retirat. I estic segura que si li demanara al personal de vestuari una sabata plana, me la

buscaria. Però sóc jo mateixa la que no m’atrevisc, encara. Ahí entre en contradicció

amb mi mateixa.

E: Creus que queda millor?
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I: Crec que queda millor, però també crec que no passaria res si no en portàrem (S). Que

no m’atrevisc, vaja, ja veus quina tonteria! Però igual que tampoc m’agrada eixir sense

maquillar en un directe, al carrer. Jo defense que en televisió has de donar una bona

imatge i això és anar ben vestida i aseada. No significa anar ultramaquillada (R) Però a

mi em dóna més seguretat eixir maquillada.

E: I amb talons…

I: Si estic de peu sí. Sí.

E: Passem a una altra cosa. Tu creus que hi ha un estil masculí i un estil femení

d’exercir el lideratge?

I: Jo crec que sí, però no hauria de ser així. Crec que el lideratge masculí s’associa amb

ser més recte, més estricte, més dur, i que les dones poden ser més comprensives, més

sensibles, o que expliquen les coses amb un poquet més de tacte (S). Però això tampoc

hauria de ser així. La meua experiència és que les dones són més sensibles i expliquen

millor les coses i possiblement tenen més empatia. Però també hi ha casos de dones

súper dures, súper estrictes i que et diuen les coses conforme les pensen. Que això

s’associa més a un lideratge masculí? Sí, però (S) tampoc deuria de ser així.

E: Ser dona representa o ha representat una barrera per a progressar en la teua

carrera professional, en algun moment?

I: No.

E: Creus que has tingut les mateixes oportunitats reals per arribar on estàs, on has

volgut arribar?

I: Sí.

E: O siga, no has trobat cap obstacle en la teua carrera?

I: Per ser dona, no.
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E: Has hagut de fer renúncies, algun sacrifici…?

I: No.

E: Creus que els mitjans valoren en general la manera de les dones de vore la

realitat i de contar-la? Si hi ha receptivitat?

I: Sí. Cada vegada més, però encara n’hi ha un poquet de resistència.

E: I la teua experiència quina és?

I: La meua experiència és que cada vegada van obrint-se més ments (S) de caps (S) i de

companys i companyes (S) Però, encara n’hi ha un poquet de dir: “Ai, ja estem una altra

vegada amb el tema!” (posa to de veu cansino) “Ai, però és que això ja està superat!”

E: Conta’m això…

R: Partint d’esta idea positiva (S) que cada vegada hi ha més gent, més periodistes que

es consideren feministes i saben valorar la gravetat de problemes com la violència

masclista o diferents desigualtats, de vegades encara has d’escoltar alguns comentaris,

com muletilles o xicotetes resistències… “Ai este tema!”. Al final, el tema s’acaba fent i

quan fas el vídeo acabes demostrant que està molt ben contat, molt ben explicat, que les

persones a les quals has entrevistat han parlat molt bé i que al final el tema valia molt la

pena fer-lo…

E: Quins comentaris o quines actituds t’has trobat a l’hora de proposar o defensar

temes amb un component de gènere?

I: Un dels més repetits, igual no de forma literal, és: “Ai, ja esteu una altra vegada. Tot

és masclisme! Tot és masclisme!” (Exagera el to de veu) Doncs sí! (R) Sí. Tot és

masclisme! (to assertiu) Realment, no és només que assassinen o que peguen a dones.

Al final, en cada aspecte de la societat també hi ha masclisme. Són comentaris que

alguna vegada, escoltes en la redacció, de companys …
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E: Tu has entrat a reunions d’escaleta, veritat?

I: Sí, quan presente.

E: I quina és la teua experiència?  Com t’has viscut, com t’has sentit tractada?

I: Jo tinc bona relació amb tots els editors i caps de redacció, i si tinc alguna cosa a dir o

proposar, l’expose en confiança. Estic còmoda per a parlar i expressar lliurement les

opinions. De vegades em fan cas i de vegades no. (S) Crec que és una cosa normal en

una reunió d’escaleta, tu proposes temes i tu vols fer moltes coses (R), però els recursos

són limitats. A més, a mi em coincideix [presentar i per tant entra en la reunió] amb

períodes festius o estiu, que és quan menys gent n’hi ha i moltes coses no es poden fer.

E: Eixes propostes, tenen a veure amb continguts de gènere?

I: No necessàriament.

E: O en el cas concret de temes amb un component de gènere important, com et

sents quan ho planteges?

I: (S) No sé si hi ha hagut algun cas, però imagine que haurà sigut com amb les altres

propostes que faig. (S). Ja em coneixen, saben que estic un poc més sensibilitzada amb

estes qüestions. La resposta moltes vegades és: “Bé, ja ho mirem, a vore si pot ser”.

E: T’han tombat propostes d’aquest tipus?

I: (S) No. L’informatiu de la vesprada és un poc hereu del que ha passat de matí i les

reunions d’escaleta són més per plantejar com van a estructurar-se els temes i

l’actualitat del dia, que per plantejar la creació de continguts nous. Aleshores, crec que

ahí, mai he proposat fer un reportatge en clau de gènere…

E: Val. Creus que es valora igual el treball d’homes i dones en la redacció? Que es

jutja igual, es considera igual de seriós?
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I: Sí.

E: O que en cas d’una errada, es penalitza o es castiga igual?

I: Jo crec que sí.

E: En algun moment has patit la síndrome de la impostora?

I: (R) Sí. (R). Pots posar-ho en majúscules, si vols! (R) (S) No sé si és una percepció

meua, perquè ningú m’ho està demanant, però tinc la impressió que he d’estar

contínuament demostrant que sé fer tot açò, que sé fer-ho bé, etc.

E: Creus que això els passa també als homes?

I: No.

E: És una cosa molt nostra?

I: Sí. Amb les meues amigues, un dia vam descobrir que ens passava a totes. Dóna igual

en quin àmbit laboral treballes, quina carrera hages fet. Totes sentíem el mateix…

E: Com et sents exactament…?

I: Amb la necessitat de justificar tots els dies i en cada moment, que tu et mereixes estar

ahí.

E: Ai, senyor…

I: Quan tens un dia més tranquil, o més relaxat, o si has fet un tema un poc més fàcil (S)

és possible que te’n vages a casa amb la sensació de: “ostres, igual hui no he treballat

suficient”.

E: Però darrere d’això hi ha una autoexigència tremenda…
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I: Sí (S) Sempre ho he sigut exigent (S) amb els estudis, i ara en el món professional.

Fins fa no res no sabia que açò tenia un nom: síndrome de la impostora.

E: I com ho podríem solucionar? Què fem…?

I: No ho sé. (S) Crec que el canvi ha de vindre de nosaltres. Igual hem de treballar-nos

eixa autoexigència i donar-nos un poquet més de llibertat o de marge per a

equivocar-nos.

E: O no jutjar-nos tan severament…

I: Exacte.

E: Has tingut alguna experiència de mansplaining, igual lligat al que em

comentaves abans, d’actituds paternalistes… o periodistes que et donen lliçons…

I: Sí, però (S) no sé si són més bé consells o mansplaining, perquè mansplaining és una

cosa més relacionada amb les dones i coses que ja sabem…

E: Jo crec que és sobre qualsevol cosa que tu ja saps…

I: Sí que m’han explicat coses. M’han fet comentaris i m’han fet suggeriments, sobre

algunes coses que ja sabia i sobre altres que no.

E: No t’has sentit, en eixe sentit, que algú t’ha utilitzat perquè l’escoltares, en plan:

“Jo t’ho explique, xiqueta…”

I: No!

E: Jo t’ensenyaré el camí per on… (R)

I: Tal vegada en eixe sentit, sí, però jo crec que ahí pesa més el component d’edat que el

de gènere.
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E: Alguna vegada has sentit que volien lligar amb tu en la redacció?

I: No.

E: Això era abans prou habitual: arribes de becària, eres jove, trobes a companys

que sí que juguen un poc a la seducció…

I: No, no.

E: Igual és simptomàtic que això està canviant.

I: Exacte. Està canviant. Crec que la majoria de companyes que he tingut han sigut

xiques i la majoria de caps directes han sigut també dones. (S) Crec que sempre he

treballat sota les ordes directes d’una dona.

E: En À Punt en general?

I: En À Punt, i en la resta de casos també (S). Imagine que això és una cosa que ha anat

canviant amb el temps.

E: I assetjament? Assetjament sexual n’has patit?

I: No. Més enllà dels comentaris que hem comentat abans.

E: Del físic?

I: Sí (Ac) del físic, però crec que això no és assetjament sexual.

E: Però eren comentaris que t’han fet sentir incòmoda?

I: Sí. Però s’han donat de manera molt puntual i crec que són molt residuals. Jo, he de

reconéixer que estic sempre amb les alertes al cent per cent, sobretot quan em toca

baixar a plató (S) i que et posen el micròfon, en el pantaló, en el sostenidor, perquè la
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majoria de tècnics i càmeres són homes. Ahí sí que estic amb les alertes activades del

tot, pendent de qualsevol gest, qualsevol moviment. No ha passat mai res, mai m’he

sentit incòmoda, i si algun dia porte un vestit un poc més complicat i t’has de posar el

micròfon en la roba interior, o t’has de despullar pràcticament per a poder-te

enganxar-te la petaca, en eixos casos sempre avise al personal de vestuari, amb qui tinc

més confiança. Clar, és que això no ho pots fer davant d’un desconegut.

E: Clar, al plató estàs envoltada de tècnics homes… com et sents ahí?

I: En alerta, per si de cas…

E: Però què et fa pensar que has d’estar alerta?

I: (R) És igual que quan anem pel carrer amb les claus de casa preparades per a entrar

ràpid…

E: Sí?

I: Sí.

E: Però això significa que per a tu és un entorn un poc insegur…?

I: Sí.

E: El plató?

I: Concretament l’hora de microfonar-te. Perquè t’has de mig desvestir (S) i estàs

envoltada d’homes majors, tècnics, que no coneixes…

E: Ostres, no m’havia parat mai a pensar en això.

I: Jo ho estic pensant ara… Sobretot al principi, les primeres vegades, que no saps, no

coneixes.
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E: Et fan sentir incòmoda?

I: Ells no fan res. És com em sent jo, sense que ells facen res.

E: Però penses que si tots eixos tècnics foren dones, et sentiries més còmoda?

I: Pot ser que sí. (S) Però açò és cosa meua. No he sentit res, ni he dit res. Tal vegada

són eixos tincs que tenim ahí.

E: Què pot passar?

I: No sé, que et toquen més del compte? Podria ser. (S) O que algú es quede mirant-te…

E: Però no t’ha passat mai, no?

I: No, mai.

E: Tu creus que l’empresa, en cas que alguna d’eixes coses passara, està

preparada?

I: Jo crec que sí. Pense que les treballadores tenim tot això molt més clar i sabrien de

seguida què fer i per on començar. Això sí que és un canvi que naix de nosaltres. Ara hi

ha un entorn més segur per a comentar amb les companyes o anar a un cap, perquè els

caps són dones companyes.

E: Com gestiones els conflictes, els moments de tensió, quan detectes actituds

masclistes o de desigualtat… O siga, quines estratègies de resistència… què fas

amb això?

I: (S) (D) No ho sé. M’imagine que (R), posar un somriure i contestar: “Digues el que

vulgues, ja et demostre amb el vídeo o la peça que això és així”.

E: Però, què faries, per exemple, si passara alguna cosa desagradable en el plató?
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I: Alçaria la veu.

E: A qui aniries? On et dirigiries?

I: No ho sé, però crec que aniria directament a parlar amb Raquel [Ejerique]. No la

conec ni he parlat mai amb ella, però, sí, crec que acudiria a ella.

E: També hi ha una Comissió d’Igualtat o de seguiment del Pla d’Igualtat…

I: Exacte. No ho tenia en ment, però, sí, podria comentar-li-ho a companyes que estan

en eixa comissió i (S) i a vore què fem.

E: Ho denunciares, vaja?

I: Sí.

E: (S) Diries que hi ha sororitat dins de la redacció?

I: Sí, jo crec que sí.

E: Has rebut formació en temes d’igualtat?

I: Sí. He fet alguns cursets sobre igualtat de gènere, llenguatge no sexista.

Ara estic fent-ne un sobre els aspectes legals de la violència masclista. I també m’he

format molt escoltant a companyes i llegint molt. Llegint articles i llibres.

E: Creus hauria d’haver més formació?

I: Sí. De fet, pense que si hi haguera més formació les persones ho entendrien millor.

E: A qui donaries formació?
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I: A tots, però començaria per la redacció, pels periodistes (S). Crec que moltes de les

reticències, en minúscules, que encara existeixen, són per desconeixement. Molta gent

encara pensa que el llenguatge no sexista és desdoblar masculí-femení i que això va en

contra de l’economia del llenguatge i que és una tonteria, etc., i no estaria mal

explicar-los que va molt més enllà, que no és això.

E: Ja per acabar: Què significa per a tu incorporar la perspectiva de gènere als

continguts?

I: (S) Canviar el punt de vista des del que habitualment es donen moltes notícies;

preguntar-te com afecten moltes qüestions a les dones; incloure en les entrevistes veus

de dones, i anar-te’n a buscar fora de l’agenda temes que afecten d’una manera

significativa a les dones i que s’han d’abordar.

E: Val… Si vols afegir alguna cosa més…

I: Jo crec que, en resum, el missatge és positiu. S’està avançant i la redacció d’À Punt

(D) sí que crec que té una clara voluntat de ser igualitària. El hàndicap que té és que

com l’empresa és tan gran (S), és més difícil arribar a tota la gent i que totes les

persones estiguen implicades. Però si la direcció i les persones que editen els

informatius i que fan l’escaleta estan remant en eixe sentit és més fàcil. Això té molt

més poder que un redactor o una redactora aïllada en la redacció.

E: Moltes gràcies!

I: De res.
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Annex 4: Entrevista a Raquel Pérez Ejerique, directora d’Informatius (E4)

Gravada el dia 7 d’abril en la sala de reunions de la redacció d’À Punt. Sense

interrupcions. Durada: 1 hora 9 minuts.

Codi per a interpretar els símbols de la transcripció: S: Silenci; D: Dubte; R: Riure;

RRR: riure de l’entrevistada i l’entrevistadora; A: Alegria; Ac: Assenteix amb el cap;

Nc: Nega amb el cap.

E: Vamos allá…

I: Al caso…

E: Quants anys portes en la professió?

I: Porte 22 anys, aproximadament. Des de becària, uns 23.

E: I en À Punt?

I: En À Punt vaig entrar en abril del 2020, o siga, ara fa un any. El que passa és que

[només arribar] vaig estar de baixa per maternitat, teletreballant des de Madrid.

Presencialment vaig començar en juliol del 2020.

E: El lloc que ocupes és la direcció d’Informatius. Quantes persones tens al teu

càrrec?

I: De periodistes estrictament uns 120, dels quals, pràcticament 40 són d’esports i uns

80-90 són periodistes de web, ràdio i tele, de diferents edicions. A banda, cal incloure

càmeres, producció, tot i que no és un equip directament gestionat per mi.

E: No depenen de la direcció d’Informatius?

I: No exactament. És un equip de gent que no depén orgànicament de mi, però el seu

treball i el dels informatius no es poden separar, i al final han d’estar ben coordinats.

180



E: Val. Edat?

I: 41.

E: Situació personal. Estàs casada?

I: Estic casada, sí.

E: I tens dos xiquets.

I: Sí.

E: Breu recorregut professional…

I: De becària i fent pràctiques vaig estar en ABC en València, en la Razón, també en

València i en la Cadena Ser. Després vaig entrar en 20 minutos, on vaig ser cap de local

i redactora en cap, fins que me’n vaig anar a Madrid, a 20 minutos també, on vaig ser

directora adjunta. D’ahí vaig passar a Terra, que va reobrir amb un projecte de televisió

en streaming, molt audiovisual. Després em vaig incorporar a eldiario.es i després… À

Punt.

E: I si fas un repàs, un exercici de mirar enrere, per les diferents redaccions per on

has passat, què destacaries d’esta, des d’un punt de vista del gènere? És a dir, com

ha canviat o quins canvis…

I: Jo crec que en esta, com que és la més actual, també s’ha notat el canvi social,

lògicament. Jo quan em vaig sentir realment còmoda i protegida va ser a l’inici

d’eldiario, on vaig entrar fa cinc o sis anys, quan el moviment feminista ja estava fort i

això es notava. A més, era un diari feminista, que defenia uns valors, encara que també

hi havia masclisme (R), com en tots els llocs. Però ahí va ser on vaig dir: “què serà que

em sent tan còmoda, que hi ha temes que puc tractar, que hi ha coses políticament

incorrectes?”. I d’una manera natural, en arribar a À Punt, òbviament, un mitjà públic

amb uns valors progressistes, en el sentit de drets socials o drets de la dona, va ser un
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poc una continuació d’eixa primera sensació de pau respecte del gènere. I això que estic

en una direcció on tots són homes i jo sóc l’única dona i la més jove. Però això, que en

altres moments de la meua vida era un impacte i no em sentia mai del tot còmoda, ara

ací sí. Ací participe com una més. No trobe eixe biaix que sí que he trobat moltes

vegades en moments d’estar dirigint equips, com he estat, amb homes molt més majors

que jo, i on jo era la jove i la dona. Ací en À Punt ja no tinc eixa sensació. Això respecte

a cap amunt. Cap avall, o en horitzontal, no he trobat biaix ni he trobat masclisme, ni

crec que n’hi haja tampoc en els perfils de la redacció. Cal dir que ens ha acompanyat

molt el moment social. Allò políticament correcte, ens ha ajudat. És un poc el que va

passar amb els fumadors. Quan la societat s’organitza i canvia el que és políticament

correcte o incorrecte, és quan espenta el canvi. Ara ja n’hi ha bromes que resulten

inacceptables i que revelen un canvi. Jo crec que en esta redacció, entre periodistes que

se suposa que som gent més moderna, més activa, més formada, més curiosa, jo crec

que seria estrany trobar-me situacions com les que m’he trobat en el passat.

E: Tu com definiries esta redacció?

I: Jo crec que és una redacció que treballa amb llibertat, majoritàriament. Una redacció

lliure, en dos aspectes. En l’aspecte de drets laborals i econòmics, perquè tindre un sou i

treballar les hores per a les quals t’estan pagant, et dóna una llibertat personal. I lliure

ideològicament, en el sentit que no tenim pressions i l’ideari respon als drets socials, a

la justícia social, etc. Lliure, sí. (Ac)

E: Creus que és una redacció feminista?

I: Jo crec que és una redacció que té moltes persones feministes. I qui no ho és,

segurament, es calla (S), perquè no està ben vist fer segons quins comentaris en públic.

Aleshores, hi ha una onada que sobrepassa el masclisme, que ha quedat soterrat, en el

cas que n’hi haja, que en una organització amb 400 persones segurament hi haurà, clar

que sí. I algun maltractador tindrem, segur que sí. Però, diguem-ne que el sistema de

treball públic i la socialització no permeten ja eixos comentaris.
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E: I pel que fa a l’organització del treball, tu creus que hi ha algun biaix, alguna

estructura de gènere, invisible, encara que siga… en les rutines, les reunions

d’escaleta, el concepte d’una redacció per seccions, l’especialització…

I: Realment crec que no. (S) Fa poc es va publicar un estudi sobre les periodistes que

estaven al càrrec de redaccions en la Comunitat Valenciana i era ridícul el nombre, però

la major part eixia d’À Punt. Tenim moltes dones comandant i decidint, perquè al final

és una qüestió de decidir i qui decideix ho fa pensant en la pluralitat, però sempre hi

haurà un biaix personal de les coses que et semblen més importants. Quan tens moltes

dones, com és el nostre cas, imagine que això fa que alguns temes siguen més visibles.

Però pel que fa a l’organització, crec que eixa part ha passat.

E: La cultura del treball, l’organització del treball…

I: Bé, podem parlar, per exemple, d’un clàssic: al capdavant de Política i d’Internacional

hi ha dos homes. Al capdavant de Societat i Cultura, hi ha una dona, però al capdavant

d’Economia, també hi ha una dona. Això és veritat que és un clàssic. Però jo crec que si

a eixos dos llocs [Política i Internacional] s’haguera presentat una dona que controlava

de política o d’internacional, hauria sigut per a ella. Crec que és una qüestió

pràcticament casual que el més expert de política era un home, però que podria ser una

dona també. Si ara es presentara Lola Oliver [redactora de Política], guanyaria Lola

Oliver. No crec que, en eixe sentit, hi haguera un biaix de gènere. Crec que no.

E: Com afecten les rutines productives del treball a la conciliació de la teua vida

personal? Quan parle de com s’organitza la redacció, em referisc a eixes rutines:

als horaris, a la reunió d’escaleta de primera hora del dia… i supose, que a la

mateixa manera d’exercir el periodisme, eixa manera d’estar connectada

permanentment al que està passant o no poder-te desconnectar… o la necessitat de

reaccionar quan passa alguna cosa… Però, centrant-se en la pregunta: les rutines

productives, des del teu càrrec, com afecten a la conciliació de la teua vida?

I: Ser periodista, sigues o no directora, i tindre una vida personal sempre ha sigut molt

difícil. Parle de ser periodista d’informació, d’actualitat política, econòmica, no de

cultura o reportatges. Això és així i això ha jugat sempre en contra les dones. Però quan
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a una dona, com és el meu cas, li proposes que dirigisca els informatius d’una televisió

pública, jo crec que el sistema ha de proposar-li també l’eixida. És a dir, a mi el sistema

m’ha deixat treballar des de casa o estar al telèfon. Si m’hagueren dit que per a ser

directora d’informatius havia d’estar a la redacció de 8 del matí a 8 de la vesprada, jo

segurament no m’hauria presentat al concurs. Jo perquè tinc fills, però igual sense

tindre’ls tampoc, perquè això de què el periodisme es paga amb la vocació… Això és

un lema que li ha anat superbé als propietaris dels mitjans de comunicació, que han fet

el treball que volien amb la meitat de la redacció que necessitaven.

Aleshores, si tu pagues a la gent pel seu treball, si tenen l’horari acotat i les hores

extraordinàries són una raresa, i si n’hi ha es paguen, si tu dones flexibilitat per a

treballar, pots tindre a dones, homes i a qui et done la gana. Afortunadament, la

pandèmia també ha portat alguna cosa bona. Si una vesprada o un matí no pots vindre

perquè tens un xiquet malalt, ningú et mira malament ni pensa res estrany. La

presencialitat també és un lligam, en el sentit negatiu, per a moltes dones que tenen

família, sobre les quals recau encara la tasca de cures. En el meu cas, influeix també la

situació personal. Jo tinc una parella amb un treball que li permet conciliar i això no sol

passar. Aleshores, en el meu cas, què ha influït en què jo puga conciliar? La situació

personal, primer i principal, perquè si tinguera un company que no aportara res en casa,

aleshores jo tindria un problema; i després, la situació laboral. Totes les dones a qui jo

he proposat que es presentaren a càrrecs, d’editora, o cap d’economia o de societat, els

seus dubtes sempre eren la família… La por: “I si no puc? I si abandone al meu xiquet?

I si per no abandonar al meu xiquet no estic a l’altura?” I són preguntes que ells no es

fan. Quan dic ells, vull dir històricament ells i només alguns d’ells. Imagine que hui, un

editor web com [Juanma] Melero, igual també s’ha plantejat eixos dubtes. Tot això és

un dilema molt pesat que es desactiva si quan tu fas eixa proposta, dones la possibilitat

de conciliar. Per què, què prefereixes: a un solter sense fills i sense vida personal 12

hores ací o a un ‘crack’ o una ‘crack’, una persona molt intel·ligent que sàpiga liderar

equips i que estiga, per exemple, sis hores presencials i dos a casa? Jo crec que és molt

més útil la segona opció, perquè si no, et lleves de damunt un fum de candidats. A la

meitat de la població (R). Aleshores, en el meu cas, jo sí que puc conciliar, llevat

òbviament que porte el telèfon tot el dia. Això sí. És veritat que alguna vegada m’ha

coincidit el bany d’algun xiquet amb una telefonada urgent, com puga ser una

compareixença de Ximo Puig, però com que són coses puntuals, d’estrés puntual, per a
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mi no és un pes. El pes seria si a mi esta empresa m’obligara, per una qüestió de quedar

bé, a seguir eixe precepte que diu que “l’últim que se’n va de l’oficina és el que més

treballa”. Doncs, no. Després de més de vint anys d’experiència (R), ja et dic que no.

No necessàriament.

E: O siga, que pots conciliar prou bé?

I: Prou bé, sí. Crec que millor que en qualsevol altra feina del passat. També crec que és

perquè, com fan altres dones que conec, ens marquem uns límits molts clar per a ser

efectives. Jo no perd un minut en el bar, per exemple, perquè quan tens dos fills, cada

minut és or. Quan estic ací intente aprofitar el temps al màxim, deixar les coses molt

ben organitzades, delegar i crec que és un sistema que realment convé a l’organització.

Eixa cultura del treball en què has d’abandonar la teua vida per a estar ací totes les hores

que facen falta, calfant el seient, crec que això ja no funciona. Està supersuperat. I està

demostradíssim que no és rendible per a l’organització. La gent ha de tindre vida

personal.

E: Tu creus que eixes rutines… però clar, tal com ho planteges… Jo volia

preguntar-te si creus que afecten igual als homes i les dones?

I: Jo crec que depén molt de la situació personal, de si tenen fills o no, o una persona

dependent al seu càrrec. Això marca la diferència entre la llibertat de poder agafar

temps per al treball, per a allargar, si fa falta, o la necessitat d’anar com un bòlid,

d’organització, de precisió. Això és una diferència molt important. Històricament ells no

s’han ocupat mai de les cures, que encara hui, en el 70% crec, són cosa de dones. Per

tant, el meu cas no és el més habitual. Jo tinc una persona en casa moltes vegades, que

es fa càrrec si jo m’he de quedar fins a les 7 o les 8 puntualment. I a més, el meu treball

em permet prendre decisions i treballar des de casa. Jo he vist companys que arribaven

tard per arribar tard, que és el contrari del que et deia: allargaven l’horari per no arribar

a casa, perquè en casa els esperava la segona jornada que ens espera a totes. I allargaven

i allargaven i allargaven (R) i se n’anaven a les 8 o les 9, quan ja el xiquet està al llit.

Eixa és una diferència que no sé si ara passa tant. Crec que la nova generació de pares

també és diferent. Però jo això ho he vist de companys majors en 20minutos, per

exemple. Que jo deia: “Este tio té tres fills! Què fa ací a les 7 de la vesprada!” Jo era
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soltera i em quedava, també fas perquè fas amistats… Vull dir, que si ells es fan càrrec

dels fills com nosaltres, com les dones, imagine que també els passa factura (R), però si

no, eixa llibertat la tenen molt més ampla que nosaltres.

E: Eixes rutines productives, no em queda clar… jo crec que són hereves d’una

cultura molt masculina…

I: (Ac)

E: Però sentint-te, em faig la pregunta de si creus que el feminisme ha arribat ja a

canviar un poc eixes rutines?

I: Clar!

E: Perquè jo crec que està molt clar l’impacte sobre els continguts, el llenguatge,

però que el canvi toque també el que és la cultura organitzacional… això és com un

altre nivell, no?

I: Et pose un exemple: Les reunions de direcció, sense dir-ho ningú, perquè jo no ho he

demanat, quasi sempre es fan al matí. No sé si també era així abans o si ha tingut algun

impacte que jo sóc l’única que té fills xicotets -la resta els té molt més majors i a més

són homes. És necessari fer una reunió a les sis de la vesprada? És efectiu? Home,

òbviament, si hi ha una urgència sí, però si vas a parlar de la programació de l’estiu,

doncs no. Estem en un mitjà públic i es considera que tu has de fer el teu treball en la

teua jornada, que és el que fan els americans. Per exemple, en el New York Times no fan

hores extra perquè consideren que és un fracàs. Si necessites tres hores més de la teua

jornada per a fer el teu treball és perquè no eres un bon periodista, perquè si fores bo i

fores una persona organitzada el faries en el temps pel qual se’t paga. I està molt mal

vist. Ací, també, pel fet de ser un mitjà públic, imagine que eixa limitació d’horaris de

tota la base periodística, també contagia. Són xicotets detalls que han canviat.

Jo, per exemple, en el passat, quan he triat per a un càrrec una dona que tenia fills,

sempre he intentat compensar-la. Saps que eixa persona té unes limitacions, que no vol

dir en absolut que siga una persona limitada, al contrari, segurament és la millor del teu
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equip, però no pots demanar-li que estiga a la feina 14 hores, ni crec que això siga

necessari. Aleshores, jo crec que això fa cultura, cultura de conciliació, que també

afavoreix als homes. Ha començat per les dones, però afavoreix a tots, a la societat, als

fills, a eixa generació que creix amb els seus pares més a prop. (S)I es pot. En la majoria

dels casos es pot. Amb una bona organització. Crec que no cal fer 12 hores com fan

molts periodistes d’eixida. Amb una bona organització del treball, amb un bon ambient,

amb una racionalització dels esforços, crec que amb huit hores és suficient. Les altres

quatre crec que realment no calen.

E: Sí, jo també ho crec….

I: El que passa és que la desorganització del cap, de vegades es maquilla un poc de

necessitat. “És que és necessari, és necessari que fem moltes hores” (imita veu). “Pues a

lo mejor es que sois unos desorganizados!” (R)

E: Volia preguntar-te per la teua experiència en les reunions d’escaleta, des del

primer moment que vas arribar, com t’has sentit tractada?

I: Personalment, sempre m’he sentit valorada i respectada. Clar, també és difícil entrar

com a directora d’Informatius i que la gent et diga obertament el que pensa si no està

d’acord amb tu (R). En eixe sentit, crec que no és una experiència vàlida, en el sentit

que no és sincera, segurament. Si hi ha masclisme o paternalisme, és més fàcil que això

isca i es veja entre companys. Perquè al cap i a la fi, tu eres la seua cap. El masclisme té

molt a veure amb el poder. Ara que tenim dones més poderoses, cada vegada és més

difícil que s’evidencien o es verbalitzen certes coses, precisament per això, perquè eixa

persona, eixa dona és la teua cap. Hi ha una cosa també de verticalitat, quan arribem a

llocs de responsabilitat. Jo no he vist masclisme en esta redacció. Crec que el treball

està distribuït aleatòriament sigues home o dona. El que sí que he vist és paternalisme,

però en alguns casos entre dones i dones…

E: Per diferències d’edat?

I: Per posició, però sobretot per caràcter. Hi ha gent que creu que ho sap tot i altra que

és més mesurada, més complaent -que és una característica també molt de dona,

187



complaure. Això fomenta que certs perfils més agressius es comporten d’una manera

paternalista. Això ho he vist moltíssim en moltes reunions de treball abans d’arribar a À

Punt. Ací això ho he vist poc, he vist sobretot respecte. Pense que és més una qüestió de

caràcter, quan una persona no confia en el treball d’una altra i la qüestiona, dubta de la

seua professionalitat, però no pel fet que siga una dona, sinó per una qüestió

professional, crec jo.

E: Val. Com creus que afecta la importantíssima presència de dones que hi ha a la

redacció a la selecció i jerarquització dels continguts?

I: Ara mateixa, enmig d’esta pandèmia (R) et diria que no afecta en res! Tot és

pandèmia, pandèmia, pandèmia… Des de fa un any, l’agenda està tan dirigida per la

pandèmia, que encara que vulgues introduir altres temes, no tenen incidència. Sí que

fem molts temes socials i tenim una mirada social, però això no té a vore amb els caps

de secció, sinó amb el tipus de mitjà que som. Som un mitjà públic, amb un mandat de

servei públic, d’atendre a la diversitat, etc. També tenim temes (D) feministes, i no crec

que un cap de redacció com Ivan Esteve, rebutjara un tema feminista pel fet de ser

home. Crec que està molt compartit quin tipus de mitjà de comunicació som, que

denunciem les injustícies i visibilitzem la diferència. Crec que no influeix molt el tema

del gènere.

E: I on encaixa el feminisme en el relat informatiu d’À Punt?

I: Idealment, jo aspire a què siga transversal, des del llenguatge fins als continguts. I

crec que ho és. Amb els lingüistes, per exemple, debatim molt. El debat més recent que

hem tingut és sobre si cal parla de famílies monomarentals o monoparentals, per

exemple.

E: Tu creus que hi ha suficients continguts sobre temes que preocupen a les dones o

que incorporen una perspectiva de gènere? En el dia a dia, em referisc, és veritat

que estem molt condicionades per la pandèmia…

I: És difícil fer una anàlisi, perquè tot són vacunes, incidència acumulada…
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E: Però supose que la pandèmia també es podria abordar des d’una perspectiva de

gènere, no?

I: (S) (D) No ho tinc clar. A mi, parlar del feminisme en les notícies és una cosa que no

m’ha agradat mai. Per exemple, el debat feminista entre abolició-regulació de la

prostitució, jo no crec que siga un tema d’interés general. El que és d’interés general no

és la teoria feminista, sinó aplicar la perspectiva del gènere a cadascuna de les notícies i

si parlem del port de València, per exemple, entrevistar una enginyera, en lloc d’un

enginyer. No és una qüestió de parlar del feminisme o sobre el feminisme, sinó trobar

dones expertes, visibilitzar professions que et poden sorprendre, informar de les dades

de l’atur i incloure el problema dels joves i de les dones, i especialment de les dones

joves. És això. Però hi ha notícies on no cal, com és el cas de la pandèmia, perquè

parlen d’una altra cosa, com és la salut pública. Però, per exemple, en les notícies de

successos, hem de tindre molta cura i ha canviat moltíssim la manera de contar-los.

Això sí que ha sigut un canvi radical, de com es contaven a com es conten ara, en À

Punt especialment. Tenim unes normes prou estrictes. Òbviament no ix la família de la

dona assassinada, no utilitzem imatges morboses, no revelem el nom d’ella, ni donem

detalls. Són coses que fa cinc anys eren impensables. Ja no tractem els assassinats

masclistes com un succés, sinó com un problema social. En cada notícia incloem el 016,

el número d’atenció a les víctimes. Tot el món ho fa. El tractament de la violència de

gènere en aquesta casa sí que ha canviat totalment i té una perspectiva superfeminista.

La resta, jo crec que s’ha d’incorporar en el relat, tant des de les paraules com en

l’elecció de la veu experta, etc. Però ha de ser transversal, en la meua opinió.

E: Creus que homes i dones -crec que ja m’has contestat a açò- assumeixen rols

diferents dins de la redacció?

I: Jo crec que no. És veritat que els càmeres són majoritàriament homes, i els operadors

també. En la part tècnica, sí que arrosseguem un biaix de gènere important.

E: Però, no hi ha seccions masculinitzades i feminitzades?
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I: No. En Política, que és la clàssica secció d’homes de tota la vida de la premsa, tenim

un cap home, però la immensa majoria són dones. Són elles les que cobreixen la

informació de Corts, Consell. No fan tasques menors ni partits secundaris, sinó la

informació rellevant.

E: Creus que hi ha un estil masculí i un estil femení d’exercir el lideratge?

I: (S) És difícil contestar a això. Històricament o ara? Perquè històricament no hi havia

opció. Eren ells els qui manaven.

E: No, em referia en el present, si creus que les dones dirigeixen d’una manera

diferent? Sense anar a una cosa massa biologicista, o determinista… Si penses que

hi ha alguna diferència?

I: He vist això moltes vegades, en el passat, però ací, faig un repàs i arribe a la conclusió

que no hi ha un patró. (S) Tenim un cap de redacció, Ivan [Esteve], que té un tracte

exquisit amb la gent: mà dreta, mà esquerra. Jo crec que la manera de liderar té més a

vore amb l’empatia personal i les capacitats personals que amb el fet que sigues home o

dona, realment. Pareix que estiga negant el masclisme! (R) Però és que, tot ha canviat

tant! Les redaccions… És que ha canviat tot!

E: Tant tant?

I: Molt.

E: Tu creus, Raquel?

I: Jo no sé si en la redacció de Valencia Plaza o Las Provincias continuen totes les

rutines masclistes. No puc parlar per ells perquè no estic allí, però esta redacció és molt

pareguda al que jo he viscut en eldiario. Diria que encara és millor, perquè ací hi ha una

limitació d’horaris i la conciliació es promou. He estat pensant molt en les teues

preguntes i sé que pareix que estiga definint un món perfecte (R), però, o ja m’he

acostumat i em sembla tot normal, o jo no trobe biaix de gènere, tampoc en la manera

de manar. Clar que hem tingut gent que era desagradable manant. O elitista. O que
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abusava de la seua posició, i en lloc de liderar un equip, el matxacava. Hem tingut i

tenim de tot. Però és una qüestió més humana que de biaix de gènere.

E: També hi ha nous perfils d’homes…

I: Jo tinc superclar que el camí l’hem fet les dones, però amb l’acompanyament de certs

homes, que han espentat i gràcies a això el camí és més curt. Si haguérem tingut en

contra del nostre avançar a tots els homes poderosos, encara estaríem molt lluny…

E: Tu creus que ací hi ha complicitat per part dels homes?

I: No de tots. Hi ha alguns que ho intenten, a altres no els acaba d’eixir, alguns ho tenen

superclar i superassumit, altres fan un poc de ‘postureo’. A altres, se’ls escapa, perquè

tenen eixa educació. Fan una broma i de sobte se n’adonen que no és massa graciosa

(R). Tenim de tot. Però clar que hi ha homes que ens estan acompanyant. Ho estem fent

nosaltres, però hi ha homes que ens acompanyen. Jo, sense anar més lluny, vaig guanyar

un concurs [a la direcció d’Informatius] embarassada. És veritat que no es podia triar si

estava embarassada o no. I vaig estar de baixa molt poquet, però era evident que podia

haver-me agafat quatre mesos… Això, fa uns anys, era impensable! Crec que ni

m’hauria presentat!

E: Per estar embarassada?

I: Sí, perquè hauria pensat: “és que no vaig a poder. I ara què faig? Arribe i me’n vaig?”.

El permís de maternitat són quatre mesos, però a alguna gent li semblen quatre segles.

Te’n pots anar d’un lloc de treball, estar quatre mesos fora i tornar, i no s’enfonsa res!

Però hi ha el mite aquest dels quatre mesos fora… ‘y mi carrera se trunca’. Clar, jo era

més conscient que això no era un impediment o un obstacle, i que les ganes, la il·lusió,

la intel·ligència i l’experiència superen en molt als quatre mesos famosos. En el món del

periodisme hi ha molta gent que s’obsessiona amb eixos quatre mesos. Però, i la resta de

mesos? Qui és millor: ella o ell? Ell no se n’anirà quatre mesos, a no ser que es trenque

la cama… (R)
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E: Això denota molt una cosa de por, que això es penalitze… Perquè això ho hem

patit molt…

I: Sí, per això dic que el context és tan important. No eres tu, però tu també, a poc a poc,

et vas legitimant. Estic embarassada, però legítimament em puc presentar a un lloc de

treball i legítimament, me’n puc anar al mes d’arribar (R), que és el que vaig fer jo. Ara

t’ho conte molt empoderada, però vaig patir prou. La legitimació s’ha completat a

posteriori.

E: Perquè això denota estar molt segura de tu mateixa…

I: En aquell moment jo tenia molts sentiments encontrats: “hauria d’anar, però és que no

puc anar”. Tenia molts ‘hauria de’ i molts, ‘no puc’. Però em vaig presentar legitimada,

que embarassada i tot jo podia dirigir uns informatius. Que tindre un fill no és tindre un

tumor terminal! Crec que ens hem focalitzat massa en eixos quatre mesos, quan en

realitat, què són quatre mesos en una vida laboral de 24 anys! (S) I una altra creença de

la qual no es parla, és eixa idea que, “quan tinga el xiquet, tindrà el cap en un altre lloc.

I quan es pose malalt, anirà ella a recollir-lo a l’escola i no ell, etc.”. I vas sumant mites.

Però la realitat no és així. Per això, en un lloc on hi ha hores de conciliació per a homes

i per a dones, eixa diferència desapareix, perquè tant Vicent Montagut [cap

d’internacional] com Anna Galbis [cap de redacció] poden agafar-se les mateixes hores

de conciliació. Crec que els sistemes productius (S) (D) de pau personal i professional

afavoreixen a les dones i que les dones donen el pas d’assumir i ocupar més llocs de

responsabilitat.

E: Tu ho definires així, com un sistema productiu de pau, el que tenim ací?

I: Sí, en comparació d’on vinc, sí. Pot ser la visió d’algú que treballa en una conselleria

és totalment diferent. Però és que els mitjans de comunicació són molt precaris i molt

explotadors. Aleshores, que la gent tinga hores de conciliació o que a canvi de treballar

un festiu pugues disposar d’un dia lliure… Això afavoreix moltíssim a les dones. Però

moltíssim,  perquè les posa en la mateixa situació que els homes.
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E: Anem a la següent: Ser dona representa o ha representat alguna barrera en la

teua carrera?

I: He de dir que a mi m’ha anat molt bé. He tingut sort. He treballat molt i no puc dir

que no m’hagen agafat per a un lloc de treball pel fet de ser dona. Era soltera, era jove, i

als propietaris dels mitjans els interessa la gent soltera, perquè passes un munt d’hores

treballant, fas amics en la redacció, te’n vas amb ells de canyes… Aleshores, les dones

joves no són un problema. El problema són les dones en edat fèrtil que volen ser mares,

ahí és quan comença la dicotomia. Però en el meu cas, no ha sigut així. Més enllà

d’alguns comentaris desafortunats, el que he patit com a dona, són les dificultats

comunes a la professió…

E: Però, obstacles que t’hagen impedit avançar en la teua carrera, arribar on has

volgut… en el sentit de tindre les mateixes oportunitats reals…

I: Crec que he tingut les mateixes oportunitats, però el meu cas no és habitual. És un cas

molt particular, primer, perquè vaig ser cap molt jove i això no representava una

amenaça ni un risc per a ningú, sinó tot el contrari. A l’empresa li venia genial tindre de

cap una dona jove, implicada, sense fills. I quan ja estava llançada en eixa carrera

periodística, m’arribà la maternitat. Però per sort, en aquell moment jo estava en

eldiario, que és un mitjà que eixes coses les respecta.

E: No ha sigut en cap moment un hàndicap per a tu, la maternitat?

I: No, perquè em va pillar, primer en eldiario i després ací. Si m’haguera pillat en un

altre mitjà, segurament no hauria sigut ni cap de redacció ni res. No ho sé. En el meu

cas ha sigut així.

E: Tu creus que els mitjans, À Punt, és receptiu, valora les maneres de les dones

d’observar la realitat i contar-a?

I: (S) Si es fa, es fa d’una manera espontània i no protocol·litzada (S). Jo crec que ací es

valora la capacitat de lideratge i periodística. Es valora les persones professionalment.

No crec que es tinga en compte si és dona o home. Crec que l’èxit és quan arribes a un
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punt en què no te n’adones de si la persona que t’està parlant és dona o home. En el meu

cap no està present. No n’hi ha diferència de valor. Jo crec que la cultura ací és eixa.

Òbviament, com et deia, hi ha gent masclista, però crec que no estem en un punt en què

això s’evidencie.

E: Però crec que sí que passa prou, el típic comentari de: “Una altra vegada este

tema?” o “Això ja ho hem contat!”

I: Si? Jo crec que això no passa.

E: Tu creus que no passa? “Una altra vegada un tema de maltractaments!”

I: No. Jo això no he sentit mai. Jo no ho he sentit, això.

E: Eixa era una altra pregunta que et volia fer: quines actituds, quins comentaris

t’has trobat quan s’aposta per fer temes en clau de gènere…

I: (S) Crec que el feminisme ha posat sobre la taula coses molt importants que hem

assumit, periodísticament parlant, però de vegades, crec que hi ha temes als quals li

donen massa a la maneta. Per exemple, el que parlàvem sobre l’abolicionisme. Es pot

fer un tema, i tant, però a mi no m’agrada donar-li a la maneta de la teoria del

feminisme. Preferisc fer temes amb perspectiva feminista. No sé molt bé quan ha pogut

passar això de “una altra vegada un tema com eixe!”. Jo pot ser que puga frenar temes

que són teòrics del feminisme, això és veritat. Crec que no és interessant per a la

població general i crec que és molt més efectiu arribar d’una altra manera, des del

contingut interessant, que et fa pensar o qüestionar-te coses. Per exemple, la polèmica

de les dones trans. Òbviament, quan passa i hi ha enfrontament en el govern, es conta i

després s’explica quina és la polèmica. Ara bé, entrevistar a una pro i una contra,

abundar en temes de conflicte del feminisme o no resolts del feminisme, crec que això

no li interessa a la majoria de la població. Tal vegada li interessa a un grup i per això

són temes que no m’agrada molt tractar-los o sobrerepresentar-los. Si hi ha un ‘ganxo’

d’actualitat, per descomptat que sí. Però en general, els temes de reflexió o polèmica

feminista, contactar amb expertes perquè donen la seua opinió, fer debats en forma de
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notícia, això no m’agrada. Jo crec que el periodisme ha de partir de notícies, no de

debats.

E: Queda clar. Esta crec que també me l’has contestada ja: Tu creus que es valora

igual el treball de dones i d’homes? Es jutja igual?

I: Sí.

E: Quan hi ha una errada, es castiga o es penalitza igual, no hi ha una

diferenciació?

I: No.

E: Val. Has patit o pateixes la síndrome de la impostora?

I: Fins al cas Cifuentes, l’he patida. Aquell cas em va donar una projecció pública, una

visibilitat que em sobrepassava. Jo mateixa, de vegades pensava, que no era tan

important (R ). Era important, vaja, però és que es va fer una bola molt gran. La gent

repetia que jo era una gran periodista i a mi, em costava de creure: “En sèrio? Jo? Això

que he fet?” Jo era igual de bona o de mala periodista que un mes abans, però sí, el fet

que fora un cas molt mediàtic, tot aquell suport públic, d’alguna manera sí que va

pacificar la meua relació amb mi mateixa i em vaig deixar de qüestionar moltes coses

com a periodista. Perquè fins a eixe moment, m’havia qüestionat molt. Sempre m’ha

agradat, i ara com a cap també ho faig, això que comentava de fer un treball efectiu i no

presencialista. I de vegades, feia coses que eren més interessants que les que feia el

company del costat, que tenien més visites i més repercussió, però no em sentia amb

dret a anar-me’n abans a casa. Em sentia obligada a estar sempre demostrant i

demostrant i demostrant…

E: Creus que les dones encara han de fer un sobreesforç per demostrar que valen

igual?

I: Sí.
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E: Ací també?

I: Sí.

E: Però tu ho vius això, encara?

I: No, ací no. Però abans, sí, en tots els llocs on he estat, sobretot a Madrid. Allí la gent

s’està constantment reivindicant. Hi ha molta ambició, molta pressió, molta lluita, molta

competència entre mitjans. No sé si és cosa només de les dones, però jo sí que he tingut

eixa sensació de “no em mereïsc estar ací” o “hauria de treballar més hores”… “Hauria

de, hauria de, hauria de…”. Però des del cas Cifuentes, per eixa exposició i visibilitat

pública, sí que vaig dir: “si la gent pensa això de mi, serà que és veritat”. I ja m’he

quedat en pau amb mi mateixa.

E: Que bé!

I: Sí.

E: Alguna experiència de mansplaining, d’actituds paternalistes que hages patit

directament?

I: He patit actituds paternalistes moltes vegades, en moltes reunions, en plan: “Ale,

ahora que las niñas se vayan a la cocina que los hombres vamos a hablar de política y

tal” (R). En tots els treballs, excepte ací. Recorde reunions on et feien dubtar de la teua

visió de les coses, normalment homes. En els últims anys hi ha hagut un gran canvi,

social i de major presència de dones al càrrec de seccions. Però abans de treballar en

eldiario.es els càrrecs estaven molt masculinitzats. Bé, encara ho estan, i jo recorde

reunions amb una majoria d’homes i anar allí com a guanyar-te el pa. (R) Sempre hi

havia un o dos que volien ser més llestos que la resta, o que volien guanyar punts davant

el cap i utilitzaven estratègies, més que paternalistes, infantilitzadores. No era el

paternalisme d’eixa persona, la seua actitud, el que em causava malestar. El problema

era la sensació que generava en mi, de ser una xiqueta. Per això preferisc parlar del

problema de la infantilització, més que del problema del paternalisme. D’altra banda, en

algunes d’aquelles reunions, si contestaves, corries el risc que t’acusaren d’exagerada. I

196



el pas següent era que t’adjudicaren la síndrome de la dona histèrica (R). Tot això ha

sigut una constant en la meua trajectòria professional, amb més o menys intensitat.

M’ha passat fins i tot quan era directora adjunta en 20 minutos. És a dir, que en eixe cas,

ni tan sols em protegia el càrrec.

E: Assetjament n’has patit?

I: Sexual?

E: Sí.

I: Assetjament directe per part d’algun cap o d’algun company, no, però sí que m’ha

passat amb algunes fonts. Recorde una entrevista que vaig fer a un relator de l’ONU i

quan va acabar, em va demanar el telèfon. Em vaig quedar dubtant, preocupada per si li

havia donat motius, per si m’havia passat de simpàtica i no havia estat prou seriosa…

És que la complaença, és un altre mal molt endèmic de les dones. Recorde aquella

entrevista perquè va ser la primera vegada que vaig pensar: “I per què he de tindre la

culpa jo?”. Però, per part de caps o companys, no he patit assetjament. Sí que m’han

atribuït ‘nòvios´ i han suggerit que ocupava un càrrec per estar embolicada amb no sé

qui… Això també. No ha sigut habitual, però ha passat. Va passar en 20minutos, però

clar, és que jo era molt jove… (R) Se suposava que ho deien de broma, però no fa cap

gràcia. És que tot ha canviat molt, però molt. En cinc o sis anys, és un altre món.

E: Tu creus que no es donaran encara situacions d’eixes?

I: La veritat és que no ho sé. Per a mi eldiario era com un oasi de pau i feminisme.

També passaven coses, i hi havia molt de paternalisme, però políticament, era

superincorrecte. No sé com serà en la resta de mitjans, la veritat…

E: No sé si té molt de sentit aquesta pregunta… Com gestiones els conflictes, el

moment de tensió generada per conductes masclistes…

I: No m’ha passat que haja vist a una persona fent un comentari masclista a una altra.
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E: O abusos per part d’un cap a una altra persona…

I: Tampoc he vist res d’això.

E: O entre dos persones que xoquen, i pots detectar que hi ha algun component…

I: Jo no he presenciat cap conflicte per raons de gènere, però quan hi ha queixes o un

conflicte per estatus, entre un cap i una persona amb qui no es porta bé, jo sempre

intente traslladar al cap que la responsabilitat és nostra. Els que som caps tenim una

responsabilitat extra de donar el pas de la reconciliació o el canvi. Intente fomentar el

diàleg entre eixes persones. Detectar primer si hi ha realment un problema de

masclisme, d’autoritarisme o d’injustícia, si es tracta d’un problema personal,

professional… i normalment les coses s’han arreglat abans que arribara la sang al riu.

E: Però en aquest temps que estàs, t’has trobat algun cas…?

I: Que jo puga dir que l’origen era masclista, no. Sí que m’he trobat amb comentaris

suposadament graciosos que eren masclistes. I ahí, abans haguera callat, però ara intente

eixir amb ironia.

E: Comentaris dirigits a tu?

I: A mi personalment, no. Més bé comentaris del tipus: “Bueno, pues como les gusta

tanto el feminismo…”

E: Eixe era el tipus de comentari que et deia abans…

I: Són comentaris de gent que no se n’adona, perquè ho té tan interioritzat que encara

que volen canviar, no ho poden evitar. Aleshores jo sí que intente, des de la ironia,

contestar, per a fer vore que això no té massa trellat.

E: Contestes?
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I: Sí, conteste, però no ho faig enfadada o amb indignació. Més bé utilitze la ironia,

perquè entenc que és una cosa que forma part de la vida, no és un atac a ningú. Parle de

bromes, de comentaris generals, no de coses que m’hagen afectat a mi o a cap persona

en concret. Són comentaris que revelen que tenim un passat masclista, i intente fer

vore’l amb ironia.

E: Has rebut formació en temes d’igualtat?

I: No he rebut formació, diguem-ne, teòrica, però com que en eldiario.es era la cap de

Societat i la secció de Gènere i Igualtat estava dins, doncs he tractat molt el tema i he

aprés molt de gent molt jove i molt activista.

E: Creus que cal més formació ací?

I: Sí, perquè tenim gent que té superclar, per exemple, com tractar la violència

masclista, pel que fa al llenguatge, les imatges, etc. pero hi ha gent que no. Tenim forats.

Pense en gent que ha fet successos tota la vida i ha de fer un viratge. El que passa és que

normalment qui s’encarrega, sí que té formació específica, però clar, la por és: quanta

gent hi ha que no té ni idea? Quanta gent ha sentit parlar d’això, però si haguera de fer

una notícia no sabria molt bé els termes que s’utilitzen?

E: Jo crec que hi ha un Llibre d’Estil on estan marcades molt bé com s’han de fer

moltes cobertures, però després no hi ha un compliment d’eixe Llibre d’Estil…

I: Estricte no. Sobretot és la vulnerabilitat, si la notícia no la revisa un editor. Tot el món

està al cas per a fer-ho bé d’inici? No.

E: Acabem ja. Què significa per a tu incorporar la perspectiva de gènere al relat

informatiu?

I: Significa parlar de coses que tenen interés i de les quals abans no es parlava, per tabú

o pel que siga; des de la violència de gènere, per descomptat, a la violència psicològica,

que com que no és mesurable, no se’n parla tant, més enllà de Rocío Carrasco (R) que

en el primer i segon capítol [de l’entrevista-documental on denuncia els maltractaments
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per part de David Flores] explica perfectament el que significa; de coses immaterials,

que són problemes socials molt genèrics i que no hem sabut explicar-los a través de la

imatge o a través de la informació. Això falta. I com et deia abans, a través de cada

peça informativa, d’una manera transversal, des dels esports fins a l’aspecte i la roba

que porten les presentadores, els experts o expertes que entrevistem, si parlem de temes

que afecten a la meitat de la població, com per exemple l’endometriosi o el papil·loma

humà… Encara hi ha temes que afecten les dones dels quals no es parla i això s’ha de

visibilitzar. I dels temes sobre els quals ja es parla, hem de buscar més expertes (S) i

tindre un contingut que siga just, des del punt de vista del gènere, de la diversitat, dels

drets humans. Això seria l’ideal, clar.

E: Has nomenat el tema dels presentadors i les presentadores, tu creus que ahí hi

ha un biaix de gènere? Que la imatge es cuida, es treballa igual, quan és una dona

presentadora o quan és un home?

I: Crec que ací en À Punt van normalment molt pareguts, amb un estil un poc informal.

Ells amb camisa. Elles sí que tenen més varietat, però que crec que és un reflex de les

possibilitats de vestimenta d’homes i dones.

E: Però no creus que hi ha un “sobreadornament” en el cas d’elles, que en ells…

I: Sí, ells és pantaló i camisa.

E: Elles es passen dos hores en maquillatge…

I: Sí, sí.

E: Els talons…

I: En el cas d’elles, la falda està supersuperada. Quan vaig arribar em vaig adonar que hi

havia molt de vestit i molt d’‘adorno’. Hem d’anar a un sistema de periodista

professional. Una imatge d’una professional periodista, no d’una presentadora, sinó una

periodista professional, que no és un objecte ni una cara guapa, sinó una periodista.

Intentem eixe camí, tot i de vegades no ens ix com volem (R). Tot això de les faldes, els
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‘adornos’… tot això no compta per a nosaltres. Ha de ser una persona que done bé en

càmera i que tinga un estil professional. Això seria l’ideal per a nosaltres.

E: Doncs acabem, a no ser que vulgues afegir alguna cosa…

I: M’havia apuntat el tema de la precarietat, però ja t’ho he contat. La precarietat dels

mitjans de comunicació ha fet i encara fa molt difícil per a les dones fer periodisme

d’investigació; o fa molt complicat que les dones facen el pas per a ser directores,

subdirectores o caps de redacció…

E: Però ací, estàs parlant d’ací?

I: No, en general. I això és una llàstima, per elles i perquè les empreses periodístiques

perden l’oportunitat de tindre persones molt valuoses que s’autoeliminen, o que les

eliminen…

E: S’autoeliminen perquè el sistema…

I: Com vaig a treballar com a cap de Política de 9 del matí a 9 de la nit?

E: És que el teu cas, que estigues a punt de parir i tingues tan clar que això no va a

afectar el teu treball, crec que és prou insòlit…

I: És insòlit, sí, ho sé. (S) Era el segon fill. Si haguera sigut el primer, igual no m’hauria

presentat, però el segon fill no és el primer. I era València, no era Madrid. Directora

d’informatius de TeleMadrid no és el mateix que de la Comunitat Valenciana, perquè ací

les coses que passen no són tantes. Realment, les urgències, les últimes hores, les grans

decisions, el “tallem la informació, la graella”, tot això, no passa tant. És tot molt més

previsible.

E: És un entorn tranquil?

I: No és que siga tranquil, però clar, (R) en comparació amb Madrid… Diguem-ne que

jo allí he fet un màster de tensió, pressió, estrés, competitivitat, ambició… I estic en un
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càrrec que és de molta responsabilitat, molt més que quan estava allà, òbviament. Prenc

decisions rellevants tots els dies, però no hi ha eixa guerra total entre mitjans. Ací,

poden passar dies sense que la competència publique una notícia (R). Igual una

‘noticieja’, una ‘cosilla’, però res a veure amb el que passa a Madrid. Ací hi ha un altre

ritme.
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Annex 5: Entrevista a Adelaida Ferre Tortosa, redactora-ENG (E5)

Gravada el dia 13 d’abril, en el seu domicili. Sense interrupcions. Durada: 1 hora i 16

minuts.

Codi per a interpretar els símbols de la transcripció: S: Silenci; D: Dubte; R: Riure;

RRR: riure de l’entrevistada i l’entrevistadora; A: Alegria; Ac: Assenteix amb el cap;

Nc: Nega amb el cap.

I: Si he de parar en algun moment, hi ha algun problema?

E: No. Parem. No et preocupes.

I: Val. Vaig estar mirant-me el guió que vas enviar i, en principi, no hi ha res

comprometedor en les meues experiències, com per a demanar-te que no ho publiques,

però per si de cas.

E: Ok. Comencem pel principi, per quants anys portes en la professió?

I: En la professió porte des del 2005. O siga (D) 16 anys.

E: I en À Punt?

I: Un poc més de tres anys.

E: Lloc que ocupes?

I: Redactora. En realitat és ENG [de l’anglès Electronics News Gathering, reporter/a de

televisió que sap operar amb una càmera i fer funcions de periodista]. Però periodista.

E: Eres ENG?

I: Sí.
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E: Edat i situació personal?

I: Tinc 40 anys. Tinc parella, però no estem casats. I tinc dos filles.

E: Un xicotet recorregut professional: on vas començar, per on has passat…

I: Des de que vaig començar a treballar?

E: (Ac).

I: Vaig començar en una televisió molt menudeta que es deia Info Televisió. Va ser la

meua primera feina. Vaig estar treballant allí un any i mig aproximadament i després

vaig passar a Canal 9, i vaig estar treballant en Canal 9 des d’aleshores fins al

tancament. El tancament em va pillar de baixa de maternitat, aleshores per a mi va ser

un poc (R) convuls tot. Després em vaig haver de reinventar una miqueta. A banda

d’estudiar periodisme, també vaig estudiar Filologia Catalana, aleshores tenia una altra

via de reorientació laboral. Aquell ‘paró’ em va pillar amb una xiqueta molt menudeta,

de mesets, i al poc de temps em vaig quedar embarassada de la segona, amb la qual cosa

em va pillar en un moment personal molt complicat per a començar de zero. Quan

Joana, la menuda, tenia un anyet i poquet em vaig tornar a reenganxar. Vaig fer dos

màsters entre mitges (R), que em van permetre també poder reorientar-me. Després vaig

passar a treballar en una editorial, Bromera, en el Departament de Comunicació. Però en

l’empresa necessitaven reforçar el Departament de Correcció, i com que tenia eixe

doble vessant, em vaig posar a treballar de correctora (R) i vaig estar la major part del

temps treballant en Bromera de correctora. Vaig deixar Bromera per a ser professora de

valencià en secundària. Em vaig activar en la borsa de professorat i de seguida em van

donar plaça. Quan va acabar el curs vaig deixar la docència, que m’agradava molt -i no

descarte en algun moment tornar (R)- perquè em van buscar per a treballar en una

producció externa per a À Punt, Valentes, un programa sobre dones precisament.

E: Ahh clar!!! És veritat! Jo també vaig passar per ahí… Tu vas estar en la

primera temporada i jo en la segona.
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I: No ho sabia! Vaig estar en Valentes, en tota la primera temporada i d’ahí vaig passar a

Trau la llengua [una altra producció externa per a À Punt] on també em van buscar ells.

I quan portava un mes en Trau la llengua vaig entrar en À Punt. I ja, fins ací.

E: En À Punt has fet diferents coses…

I: En À Punt he fet mooltes coses diferents, moltes, moltes. La veritat és que en tres

anys he passat per milers de llocs.

E: Has presentat…

I: Quan vaig entrar, en À Punt no hi havia res, ni ordinadors. De seguida em vaig posar

a fer el guió d’un documental, Tot a punt, que contava com es va gestar l’ens públic i

com es va posar en marxa la marca, l’edifici, etc. Eixe guió el vam fer un company i jo i

el documental es va emetre el primer dia d’emissions d’À Punt. Aleshores, durant uns

mesos vaig estar dedicada bàsicament a la producció i la gravació d’eixe documental i

després vaig passar a presentar els informatius durant uns mesos. Després vaig passar a

presentar La Qüestió [programa setmanal de debat i anàlisi informativa] i integrar-me en

l’equip de redacció. Allí he estat pràcticament dos anys i quan La Qüestió va acabar, he

tornat a la redacció de les notícies [dels informatius diaris] i ací estic (R). Ja veus que sí,

que he passat per diversos llocs (Ac).

E: M’agradaria que em parlares de la teua experiència com a dona en la redacció

d’À Punt, si vols, tenint en compte les diferents funcions que has fet i també mirant

un poc cap enrere, en comparació cap a altres redaccions per on has passat…

I: Des d’un punt de vista de gènere, jo d’À Punt faig, globalment, una valoració bastant

positiva, en comparació amb altres experiències professionals, no només amb Info TV.

Llevat de la docència, que possiblement és un tema molt diferent, per a mi és la primera

empresa del sector de la comunicació on jo (S) directament no he patit discriminació o

no he hagut de sentir comentaris excessivament pejoratius, que n’he sentit. És una

empresa on jo no em sent agredida o minusvalorada pel fet de ser dona, en general,

llevat de moments puntuals en què alguna cosa has patit. Crec que és una empresa que

des del primer moment es va marcar l’objectiu de la paritat, la igualtat, el respecte o el
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reconeixement cap a la funció de les dones periodistes i trobe que, fins ara, això es

manté bastant. A més, la majoria de la redacció som dones i els càrrecs directius també.

En la part de ficció, entreteniment, això ja és un altre cantar, però en la redacció de les

notícies, on treballem nosaltres, la majoria de caps són dones i jo crec que això (R) es

nota moltíssim. En comparació amb altres empreses on he treballat, no té res a veure.

(S) Per a mi, no té res a veure.

E: Com era allà?

I: També m’he fet més major i no és el mateix quan tens 25 anys i és la teua primera

feina, que quan ja portes molts anys de treball; segurament veus les coses o les encares

personalment d’una altra manera. Si faig la vista enrere, veig que quan vaig començar hi

havia diferències en el tracte entre els meus companys homes i les meues companyes

dones. (S) No era igual.

E: En quin sentit?

I: A ells se’ls donava molta més credibilitat, moltíssima més, i tu, simplement no en

tens tanta (R). O les coses importants, les coses de pes s’encomanen a ells i a tu no. A

mi sempre m’ha agradat molt la informació política -de fet ara estic en la secció de

Política, perquè vaig demanar estar- i en Info TV feia moltes coses de política, però les

coses importants, les cròniques de pes, no les feia jo, les feia un xic. Sempre. Encara

que jo havia expressat que a mi m’agradava fer allò. Hi ha gent que no li agrada anar a

les Corts tots els dies, però a mi sí. Aleshores, no acabava d’entendre per què jo havia

de fer rodes de premsa, en què simplement plantifiques el micro i li dones a gravar, i en

canvi, quan s’havien de fer cròniques interpretatives, les feia sempre una altra persona,

que era un home. Tenia més credibilitat. És així (R). Jo això, no ho he vist en À Punt. Jo

directament no ho he patit. No vol dir que no existisca …

E: Sí, volia preguntar-te per això… Si creus que, encara que siguen invisibles, sí

que hi ha com estructures o biaixos de gènere que travessen eixa redacció? No

parlem tant dels continguts sinó de com és el dia a dia, com s’organitza la feina,

com es reparteix…
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I: Probablement sí. Però jo directament, no les veig. Quan vaig llegir les preguntes que

vas enviar ho vaig pensar. Vaig pensar que probablement hi haurà companyes que ho

hauran vist més que jo. Jo no he vist tant per dos motius: primer, perquè fa relativament

poc que estic en la redacció, uns deu mesos. N’hi ha gent que porta més anys i igual sí

que ho ha patit. I en segon lloc, perquè des que jo m’he incorporat a la redacció, en la

secció en què estic i en el torn en què estic [vesprada], fent política som dos persones:

un home i una dona, aleshores la feina es reparteix entre els dos de manera molt

igualada. Aleshores, eixes estructures o la manera com s’organitza la feina que tu dius

jo directament no l’he patida.

E: Tens un cap home…

I: Sí (R). Sí (Ac) Però no veig cap diferència a l’hora de repartir els temes.

E: Jo, estic arribant a la conclusió… a banda que és molt difícil detectar eixos

biaixos, que d’entrada, això no es veu… ja tinc dubtes de si realment n’hi ha o no

n’hi ha… És molt peculiar aquesta redacció, en eixe sentit. No cregues que estic

trobant a tanta gent que té claríssim que sí, que eixos biaixos estan…

I: Vols dir que hi ha molta gent que no els veu, o que pensa que no existeixen?

E: Sí, pensa que sí, que segurament sí que estan, com tu dius, perquè el gènere ens

travessa… Vivim en un sistema travessat pel gènere…

I: Totalment…

E: I la gent que estem ahí [en la redacció], hem crescut, hem sigut educats en eixe

sistema. Som persones… però, costa identifcar-los… dius: “sí, pressupose que

estaran…

I: Però jo no els veig…

E: Però jo no te’ls puc apuntar. No sé, igual realment estem prou lliures de…
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I: Jo pense que respecte a altres redaccions, hi ha un canvi. Jo ho veig en la gent que

abans treballava en Canal 9. Tu també treballaves en Canal 9, no?

E: Sí, jo també vaig treballar en Canal 9…

I: I no veus una diferència molt gran en les mateixes persones? Perquè jo la veig. És

gent, sobretot homes, amb qui jo he treballat 7 o 8 anys i ara torne a treballar, i han

canviat perquè s’han hagut d’adaptar. S’han trobat que abans tenien una estructura molt

més favorable a la seua masculinitat i a la seua manera d’adreçar-se a les companyes, o

d’organitzar-se o de parlar, i ara, eixe ambient ja no és el mateix, afortunadament. Eixes

persones han hagut de mutar. Jo ho veig, no només en qüestions de gènere, sinó en

moltes altres qüestions (R). Veig que són eixes mateixes persones, però ara tenen

comportaments diferents. I en la qüestió del gènere, ho veig claríssimament.

E: Sí.

I: Per tant, jo crec que l’ambient en la redacció d’À Punt, respecte a les qüestions de

gènere, és, en principi, favorable a les dones. Això no vol dir que no hi haja elements

subjacents que tots portem incorporats en el subconscient o moments puntuals en què sí

que caldria fer una revisió.

E: Hi ha masclisme en eixa redacció, diries?

I: (S) Jo diria que estructuralment no, conjunturalment sí. Vull dir, en les estructures

profundes, en les rutines, en la manera com ens desenvolupem les persones que

treballem allí en el nostre dia a dia, diria que no. Circumstancialment, sí, en actituds, en

comentaris, com n’hi ha en la resta de la societat.

E: Com afecten les rutines a la conciliació de la teua vida personal?

I: Això sí que és un dels temes que en À Punt no està resolt (bufa), no està gens resolt. I

és un dels elements que a mi em fa pensar que encara hem de pegar-li una pensadeta.

Les rutines productives són les tradicionals. Són les que són i això no hi ha cap voluntat

de canviar-ho per a intentar afavorir la vida de les persones. Això ho tinc claríssim, i no
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m’importa dir-t’ho a tu ni públicament. De fet, ho he fet quan he hagut d’anar a parlar

amb qui siga per a plantejar esta situació. La qüestió de la conciliació i de l’organització

de la feina, no es troben. No.

E: Quina és la teua experiència?

I: Des que vaig entrar en À Punt he passat, tranquil·lament, en tres anys, per ¿sis

horaris diferents? He pegat molts molts bacs, en eixe aspecte. Això és molt difícil

d’organitzar sobretot, quan tens xiquets xicotets. Jo entenc que la meua situació no és la

d’altra gent…

E: És la de moltes dones que tenen fills…

I: Hi ha gent que tindrà fills majors, gent que no en tindrà. La meua situació personal és

molt complicada, perquè la meua parella té una feina que està hora i mitja de València.

Ell té la possibilitat de teletreballar alguns dies, però molts altres no. El fet que ell tinga

una hora i mitja de camí per anar a la seua feina i una hora i mitja de camí per a tornar,

fa molt complicat per a nosaltres organitzar-nos. Però a més, dos mesos a l’any ell no

està, estic jo ací soles amb les xiquetes i per a mi això és un drama. Perquè no sé què

fer. Ara treballe tota la vesprada, amb un horari gens compatible amb la vida de les

criatures. Això m’ha costat molts disgusts i parlar amb molta gent i no he aconseguit

res. M’he arribat a plantejar demanar-me una excedència i no ho he fet perquè no tenim

conveni laboral. Tenim un acord de mínims, però el conveni no existeix com a tal, està

en vies de negociació. Quan s’aprove ja estaran regulades les excedències, però en À

Punt, ara, si et demanes una excedència, no tens el reingrés assegurat a la teua plaça. He

valorat reduccions de jornada, he valorat moltes coses perquè no he trobat una solució a

la meua situació personal (S) I no ho he fet, perquè em fa ràbia haver-ho de fer! (I). Per

què m’he de reduir la jornada, quan l’empresa té a la seua mà poder-me donar una

solució perquè jo puga treballar i puga atendre també la meua vida personal? Em fa

ràbia (to emfàtic) haver de plegar-me a eixes condicions (I). Després vénen les

informacions de la taxa d’atur femení i són les dones les que redueixen la jornada per a

cuidar dels fills (I) Jo no vull estar en eixa estadística (I). Jo vull treballar les hores que

em toquen, com tot el món. Però si tu tens una circumstància personal, saps que hi ha

solucions per a no arribar a eixe extrem de reduir-te la jornada, però l’empresa (R)
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simplement les obvia, les ignora o no et fa cas, clar, t’ho posa molt complicat. Pense que

tant en l’equip de direcció anterior, com en l’actual, en la qüestió de la conciliació se’ls

ompli molt la boca i fem moltes informacions sobre la discriminació laboral de les

dones, però nosaltres som els primers que no ho complim. En això veig una hipocresia

tremenda. Això per a mi és el pitjor. (R) I no tinc cap problema en dir-ho públicament.

E: Els mecanismes de què disposa l’empresa per ajudar a la conciliació, a tu no

t’han servit…?

I: No.

E: Perquè hi ha mecanismes, per a facilitar eixa conciliació…

I: Hi ha mecanismes. Clar que n’hi ha. (Ac) Jo vaig plantejar canviar d’horari, fins i tot

treballar el cap de setmana…

E: Teletreball…

I: De cara als mesos de setembre i octubre, que és quan estic sola, per a mi això és una

angoixa! Jo ja estic pensant en setembre i octubre, perquè m’ho veig vindre. En octubre

passat vaig patir molt i ara tornarà a passar-me. He plantejat guardar-me dies lliures que

tots tenim acumulats, tipus ‘moscosos’[dies de lliure disposició per assumptes propis;

els treballadors i treballadores d’empreses públiques en disposen de sis a l’any], festius,

etc. per a poder-los lliurar durant dos mesos, dos dies a la setmana. Eixa és l’opció que

jo he plantejat. Són dies que a mi em corresponen i tinc dret a agafar-me’ls. Estic

esperant la resposta de la direcció, però la primera reacció ha sigut de: “Ostres, i

lliuraràs dos dies entre setmana durant dos mesos? Doncs sí”. És això o em reduïsc la

jornada. Ho tinc superclar. No vaig a tornar a passar per l’experiència horrorosa de l’any

passat. En setembre els xiquets acaben l’escola a les 12.30, perquè per la vesprada no

tenen escola i jo entre a treballar a les 3 fins a les 11 de la nit. (R) Clar, què faig?

E: I no és possible canviar-te d’horari…? Flexibilitzar-lo? No ho entenc…

Donar-te un horari que siga més compatible amb la teua vida…
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I: Jo tampoc ho entenc. Però, la resposta última que vaig tindre va ser: “És el que hi ha.

Si no estàs d’acord, parla amb Recursos Humans”. (S) (R)… A mi m’agrada l’horari.

M’agrada treballar de vesprades. M’agrada molt, perquè és un altre ritme. Per primera

vegada, des de que sóc mare, tinc temps per a mi pels matins i això ho valore moltíssim,

perquè és la primera vegada que em passa en 8 anys. M’agrada l’ambient de la redacció

per les vesprades. Estic molt a gust en eixe equip de gent. Estic molt a gust realment i

no tinc intenció de canviar. Simplement demane que en moments en què ho necessite,

puntualment, se’m facilite un poquetet la faena. I ja està.

E: I has parlat amb la direcció d’Informatius?

I: Sí. (R) He parlat amb tots.

E: Em sap greu…

I: Sí, a mi també. Em sap molt greu. Però eixa és la realitat. Aleshores, jo ara els he

plantejat esta solució per a eixos dos mesos que per a mi es presenten molt complicats

(S) Però, a actituds extremes, respostes extremes. Ho tinc superclar. Si al final l’oferta

que els he fet d’acumular els meus dies lliures per a utilitzar-los per a conciliar, és

negativa, aniré a Recursos Humans, em demanaré una reducció de jornada que

m’acumularé en dos dies -que es pot fer, ja he mirat que es pot fer (R)- i ho faré. I això

no t’ho poden negar. Estic en eixe extrem, perquè a mi, el tema de la conciliació m’ha

resultat, en moments puntuals, molt molt difícil. Durant la resta de l’any, menys difícil,

perquè este horari és molt difícil compatibilitzar-lo amb criatures, però bé, també tenen

un pare i el pare es pot fer càrrec d’elles. Però hi ha moments en què no pot i aleshores

m’he d’enfrontar jo soles a eixa realitat. I l’empresa no m’ho ha facilitat.

E: Val. Tu creus que els horaris, les rutines, perjudiquen a les dones? Tenen un

impacte desigual sobre homes i dones?

I: Malauradament sí. No hauria de ser-ho, però sí. Jo no sé la resta d’homes com

s’organitzen en casa, però les dones solem assumir més càrrega. En el meu cas no,

perquè nosaltres amb el temps hem aconseguit tindre un equilibri per a distribuir-nos les

coses i més o menys ho portem prou bé. Però els horaris, normalment, solen anar en
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detriment de les dones. Escoltes a companyes que et conten i veus que els homes no

tenen problema. Treballen de matí, de vesprada, cap de setmana, igual els té. Igual no

treballen en cap de setmana, però no perquè hagen de conciliar.

E: Creus que la cultura de la redacció, aquesta manera d’organitzar-se, ha canviat

poc?

I: No ha canviat gens. (S) En qüestió d’horaris, vols dir?

E: Per exemple…

I: No ha canviat gens.

E: Ahí no ha arribat el feminisme?

I: Per a res, en absolut.

E: I el compromís de l’empresa amb la igualtat, amb les dones…

I: No. (R) Què va! Pensa, per exemple, en l’horari partit [de 9 a 19 de dilluns a dijous].

Eixe horari és absolutament irracional. Jo l’he fet en diverses ocasions. Qui pot fer

això? Qui no té compromisos. La simple existència d’un horari així, en què tu has

d’estar tot el dia en l’empresa, ja t’ho diu tot. Sí, lliures un dia, però i què? Tens quatre

dies en què simplement has treballat i no has fet res més.

E: I com és possible que, amb tantes dones en llocs de direcció, amb tant de

compromís, amb la llei, amb el Pla d’Igualtat… el canvi, diguem, sí que està

donant-se a nivell dels continguts, però a este nivell, tu creus que res de res? (Nc)

I:  Jo crec que no. (Nc)

E: Tu creus que estes rutines estan encara… Són encara cultura masculina?
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I: Sí, totalment. L’aspecte de l’organització de la feina per a mi és la gran tasca pendent.

A més, no veig que hi haja una sensibilitat en eixe tema. Ni la veia abans ni la veig ara.

E: Encara que existisquen les hores de conciliació, per exemple? No ho consideres

un pas?

I: Però les hores de conciliació…

E: Això no existeix en altres redaccions, d’altres mitjans, crec jo…

I: Perquè són privats. Però en el sector públic, probablement existiran. Si existeixen no

és perquè l’empresa se les ha inventat per afavorir a ningú. No. (Nc) Eixes hores de

conciliació són a l’abast de tot el món, tant si tens fills com si no en tens. Tant si tens

persones majors al teu càrrec com si no en tens. No miren pèl. Per tant, sobre el paper

sí, però en la pràctica, no estan pensades explícitament per a conciliar. És una cosa que

probablement existirà en el sector públic i que tu, com a treballador públic, tens eixe

dret. Igual que tens sis ‘moscosos’ i en l’empresa privada no n’hi ha. O n’hi ha dos.

E: Dius que no li veus cap sensibilitat respecte a això?

I: No massa. Respecte a la conciliació, no.

E: Flexibilitzar horaris, teletreballar…

I: Jo he teletreballat. (S) Durant la tercera onada del coronavirus, després de Nadal, em

van enviar a teletreballar un mes. Però teletreballar no significa estar en ta casa. Vull dir,

sí, però, si has d’eixir a gravar, has d’eixir a gravar. Jo vaig pensar: “mira que bé,

almenys estaré unes setmanetes en què podré estar treballant -perquè tu estàs treballant-

però igual puc baixar a per les meues filles a escola, un momentet i tornar a pujar, i les

puc vore”. Doncs, no. Perquè tu estàs ací, però si te n’has d’anar no sé on, te’n vas no sé

on. Si tens un directe, te’n vas a fer un directe i tornes. La major part del temps que vaig

estar teletreballant no vaig estar en casa. Simplement, la feina de la redacció la canviava

per la feina del meu escriptori. Però la dinàmica d’eixir, tornar, la feies igual. Aleshores,

el teletreball tal com està pensat per als periodistes de la redacció, no et garanteix estar a
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casa i poder compaginar un poc els dos aspectes, la vida familiar i la vida laboral.

Simplement és que no estàs físicament en la redacció, perquè necessiten airejar-la

perquè no hi haja contagis (R). Envien a una part de la gent a sa casa, perquè allí hi haja

menys gent. Però no és eixe estil de teletreball que tots tenim en el cap. No. (Nc) En

eixe aspecte encara falta molta feina i sobretot, jo veig que no hi ha voluntat de

canviar-ho. No hi ha una sensibilitat per saber quina és la situació de la gent que tens al

teu càrrec. A mi m’ha passat anar a explicar coses i tindre la sensació que la persona que

t’està escoltant està com dient: “no em contes històries, perquè tu em contes açò, però

és que l’altre em conta una altra cosa, i així tinc 300 casos diferents. I què t’he de dir,

doncs, mira, que ho sent…”. A mi m’han dit això. Aleshores, no veig que hi haja eixa

intenció d’afavorir la conciliació. Ho sent, ser tan pessimista, però no la veig.

E: Queda clar, queda clar. Un apunt sobre… Tu has entrat a les reunions

d’escaleta?

I: Sí.

E: I com t’has sentit? Com t’has sentit tractada? La dinàmica que hi ha ahí…

I: Quan he entrat a les reunions d’escaleta m’he sentit ben tractada i m’he sentit

escoltada.  Però he vist situacions en què no ha sigut així.

E: Per exemple…

Ara fa temps que no entre, però eixes reunions, normalment sempre les conduïa el cap o

la cap de redacció, i depén de qui estiga, són d’una manera o d’una altra. Depén del

caràcter de les persones. N’hi ha gent que s’ha limitat a dir: “anem a fer açò, açò i açò” i

poca cosa més. I gent que sí que dóna més peu a debatre, etc. Això ho he vist

indistintament en homes i dones. He vist a dones molt autoritàries i que no han donat

peu al debat i a homes molt flexibles, que sí que donen peu a compartir o a vore com es

poden enfocar les coses o que la gent aporte temes. I també he vist que,

sistemàticament, a algunes persones se les escolta i a altres no. I normalment a les que

no s’escolta han sigut dones. (S) En eixes reunions, jo això ho he vist (S).
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E: Seguim… Com creus que afecta el fet que siguem tantes dones en eixa redacció,

a la selecció i jerarquització dels continguts? Com influeix? És determinant, no ho

és…?

I: He estat pegant-li moltes voltes, i jo pense que afecta poc. A l’hora de seleccionar els

continguts i ordenar-los, sobretot a l’hora de seleccionar-los, ens deixem portar per

l’agenda informativa, pel que marca l’actualitat i els altres mitjans. Crec que entre tots

els mitjans s’acaba consensuant, d’una manera no explícita, el que és notícia i el que no

ho és, i això configura la selecció i la jerarquització dels continguts. El fet de ser dones

no influeix massa i potser hauria d’influir més. La tria de continguts es fa de manera

col·legiada entre tots els mitjans i al final és una mirada molt masculina.

E: Creus que À Punt té una mirada més masculina que altra cosa?

I: No diria que és ni més ni menys masculina que la d’altres mitjans. Pense que, pel que

fa als temes importants, tots tractem els mateixos temes. És cert que hi ha continguts

que veus en À Punt i no veus en altres llocs. Això també s’ha de dir. Crec que sí que hi

ha una voluntat d’incloure temes que altres mitjans no porten, però no són els grans

temes del dia. Els temes importants són els que tots porten.

E: Tu creus que els temes que interessen a les dones, o que afecten més a les dones,

o tenen un clar component de gènere, no entren dins d’eixa categoria

d’importants?

I: (Nc) En la categoria d’importants, no entren. Poden entrar en l’informatiu, i de fet, de

tant en tant, n’entren. Però com a temes importants, jo diria que no.

E: Qui creus que decideix què és notícia a la redacció?

I: Normalment els caps de redacció i la directora d’informatius. Són ells els que

decideixen. Les editores jo crec que no.

E: Creus que tenen poc pes a l’hora de prendre decisions? Perquè les editores sí

que són quasi totes dones…
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I: Un poc de pes sí que tenen, però bàsicament és la cap de redacció. Jo crec que s’ho

parlen, per a prendre decisions consensuades, almenys en la meua experiència. No sé en

altres edicions com serà. Per exemple, en Les Notícies del Matí, jo sé que l’editora és

molt més autònoma, per això et dic que dependrà d’edicions. Per la meua experiència,

sempre és el cap o la cap de redacció qui marca eixa pauta.

E: Creus que homes i dones assumeixen rols diferents dins d’eixa redacció? Si

ocupen espais de responsabilitat diferents? Si hi ha una segregació per seccions? O

si els temes que fan, hi ha una distinció?

I: Però, vols dir entre les assignacions que es fan a uns i altres?

E: Sí, o si hi ha seccions que estan més masculinitzades i altres més feminitzades; si

hi ha continguts que preferentment els fan dones i altres que, preferentment, els

fan homes… Si hi ha un biaix de gènere a l’hora de repartir feina…

I: Jo diria que això està molt clar en Esports. Encara que hi ha moltes dones, moltes

periodistes, presentadores i fins i tot alguna comentarista, Esports és una secció

claríssimament masculinitzada. És una secció molt d’homes. I a l’inrevés, Cultura és

una secció femenina. No sé per què, perquè la cultura (R) és un tema que hauria

d’interessar a tot el món. En les altres seccions ho veig més diluït. En la de Política, som

més dones que homes. De fet, només hi ha dos homes en tota la secció: un que és el cap

i un altre company. La resta som totes dones i a l’hora de fer les informacions, jo no

veig distinció, més o menys cadascú té el seu paper: una fa els directes, altra fa

successos o tribunals… No veig que hi haja massa diferència. I en les altres seccions

(D) no t’ho sabria dir. En Societat, per exemple, hi ha molta dona. Bàsicament ho fan tot

dones, però és que, som quasi tot dones. I en la jerarquia de caps i en la jerarquia de la

redacció, també són quasi tot dones… (D) Una cosa que abans sempre em cridava

l’atenció és que entre alguns caps homes, sí que feien un poc més de ‘colegueo’…

E: De complicitat…

I: Sí, de complicitat. Això abans es veia molt i ara ja no.
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E: Ara ja no?

I: Ara ja no es veu tant.

E: I per què creus?

I: Jo crec que, probablement, això també té un biaix generacional. Les persones que

creaven eixe ambient o que creaven eixes colletes de complicitat que tu deies, eren

persones més majors, segurament amb tots els prejudicis de gènere llastats i arrossegats

en els anys. Algunes d’eixes persones ja no estan. Ara hi ha gent més jove, que ja no té

eixe comportament. Però fins fa quatre dies, sí que es veia. I la manera de tractar

d’algunes persones a les dones, no era la mateixa que cap als homes.

E: En esta redacció?

I: Sí, en esta redacció. Sí. (Ac)

E: Per part de gent que ja se n’ha anat?

I: Estic pensant en gent que ja no està, però també hi ha gent que està i que també ho fa.

E: Continua havent gent que fa un tracte diferencial? Tu creus?

I: No és que siga un tracte diferencial fet a posta ni de manera conscient, sinó una certa

condescendència en el parlar, que sempre n’hi ha més cap a una dona que cap a un

home. A mi personalment no m’ha passat, però ho he vist en el tracte amb altra gent i

no m’ha agradat. Per què eixa condescendència? Per què? Crec que abans n’hi havia

més que ara, perquè persones que tenien eixa manera de comportar-se i ja no estan,

homes i dones.

E: Tu creus que hi ha un estil diferent d’exercir el lideratge, si eres dona, si eres

home?

217



I: Sí que ho crec. (R)

E: I com ho has viscut?

I: (D) En general, trobe que amb les caps dones és més fàcil.

E: El tracte?

I: Sí, el tracte, en general, és més fàcil. O jo estic més a gust quan són dones.

E: I a què ho atribueixes?

I: Crec que entre dones, el tracte és més d’igual a igual, en general, però com en tot, hi

ha excepcions. Hi ha dones que no han tingut eixe tipus de tracte. Però, de manera

generalitzada, diria que és més fàcil quan he hagut de tractar amb dones, amb caps

dones. (S) Jo m’he sentit més còmoda.

E: I la incomoditat, en el cas dels homes, quina era?

I: (S) Probablement (D) el fet que t’hages de justificar més. (S) Que la teua opinió l’has

de fer valdre més.

E: Et sents escoltada d’una altra manera?

I: Totalment. Tens més competència. Si jo vaig a dir-li una cosa al meu cap i el meu

company, xic, vol dir la mateixa cosa, probablement ell té les de guanyar. I aleshores, jo

m’he d’esforçar més perquè la meua opinió tinga el mateix valor que la seua. I això amb

els homes sol passar. En canvi, quan vas a parlar amb una dona, això no passa. Jo li puc

exposar a la meua cap de redacció el que pense i no tinc la sensació d’estar competint

amb una altra persona perquè m’escolte.

E: Hi ha una espècie de lleialtat entre homes…?
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I: Probablement ells tenen esquemes heretats inconscients, culturals, que vénen en

l’educació, en què miren a un home com a un igual i a una dona com a una ‘no tan

igual’.

E: Seguim… Ser dona representa o ha representat una barrera per a progressar en

la teua carrera?

I: A mi personalment no.

E: Creus que has tingut les mateixes oportunitats reals per arribar on has volgut?

I: (D) No sé si he arribat on he volgut (R). Això per a començar. No t’ho sabria dir. No

tinc una resposta perquè no sé si he arribat on he volgut…

E: Has fet renúncies, has retallat aspiracions… per alguna circumstància vital?

I: A mi, el que m’ha llastat molt professionalment, o personalment, ha sigut la

maternitat. Moltíssim. En les dos maternitats, els dos períodes de criança intensiva que

he tingut, ho vaig viure molt malament, perquè veia que m’ho estava perdent tot. Em

veia lligada a criar i que no podia dedicar-me a altres coses més de tipus professional.

Pense que per a les dones això és un hàndicap molt important (S) És una cosa que

t’aferra i que està ahí per a sempre i que és molt dependent de tu. Crec que

professionalment pot ser un element negatiu. Per a mi ho va ser. Em va coincidir, com ja

t’he explicat, amb el tancament de la tele [RTVV] i per tant de moment em vaig quedar

sense feina. Però, probablement, si no haguera tingut les xiquetes, m’hauria activat de

seguida i haguera fet altres coses i en canvi, no ho vaig poder fer. Pel que fa a retallar

aspiracions, no n’he retallat perquè no sabria dir-te quina és la meua aspiració (R). Mai

sé si estic on hauria d’estar. (R) En els aspectes de la meua vida personal, sóc molt

indecisa. Aleshores, no tinc una meta professional, de dir: “vull arribar fins ací”. No la

tinc. Ara estic molt a gust amb el que faig, però d’ací a uns mesos, igual em canse i crec

que podria fer una altra cosa. Crec que he fet el que he volgut, en això no tinc cap tipus

de dubte. Però hi ha hagut moments puntuals en què no he pogut, sobretot per la

maternitat (R).
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E: La següent crec que ja està contestada: si has trobat cap obstacle en la teua

carrera…

I: No. Bàsicament, la maternitat ha sigut el meu obstacle. La resta no.

E: Des de la teua experiència, creus que els mitjans, concretament À Punt, és

receptiu o valora les maneres de les dones d’observar les realitats i contar-les? Hi

ha receptivitat a això?

I: (S) Més que en altres mitjans.

E: Però igual no suficient?

I: Igual no suficient. Partim de la base que en la resta de mitjans no sol haver-n’hi (R).

Jo, veig que en els mitjans de comunicació no n’hi ha molta, per no dir gens. En À Punt

hi ha més que en altres mitjans, però probablement no suficient.

E: Tornem a quins comentaris o actituds t’has trobat amb els companys homes…

La pregunta està més centrada a l’hora de proposar o defensar continguts amb un

component de gènere, però en general… Abans, en algun moment has comentat la

condescendència… Quin tipus de comentaris o actituds, veladament masclistes, o

explícitament masclistes… o que darrere amaguen sexisme, t’has trobat?

I: Jo, personalment, bàsicament, eixes actituds condescendents, però també algun

comentari. (R) Per exemple, una persona una vegada va fer un comentari -i no era un

home precisament, era una dona- quan jo estava presentant l’informatiu. No era dirigit

cap a mi exclusivament sinó cap a les persones que presentàvem en aquells moments

informatius, que érem majoritàriament dones. Ens ho van dir els estilistes: “Ens han

demanat que, en general, no vos posem coses molt apretades, perquè quan vos assenteu,

se vos marca i no queda bé”. Això per a mi va ser brutal, demoledor. Doncs eixe tipus

de comentaris sobre l’aspecte físic, quan presentes sí que els has hagut d’escoltar.

E: Vull que em parles de la teua experiència presentant…
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I: En quin sentit?

E: Quina ha sigut? Com et trobes en el plató? Què penses de si hi ha un biaix de

gènere claríssim en la manera com s’aborda la imatge de les dones i la dels homes?

I: Sí. Totalment.

E: Com vius el vestuari, els talons, vull dir: quina és la teua experiència? T’has

trobat còmoda en el plató, que és un entorn on hi ha molts homes?

I: (Ac) Sí. En el plató, tant en el d’Informatius com en el de La Qüestió, que hi havia

molta més gent, sempre m’he trobat supercòmoda. No tinc cap tipus de problema amb

això, en la relació amb els càmeres, els tècnics, que són bàsicament homes, cap

problema. Amb el vestuari, ahí sí que hi ha un biaix molt gran. La majoria de

presentadores d’À Punt són dones. És una decisió que no sabria dir-te a què correspon.

Correspon a una qüestió de més visibilitat femenina? Correspon a una qüestió estètica?

Jo no t’ho sé dir (R). Perquè jo m’ho plantege també a voltes: “Per què són tot dones?

Per què hi ha tan pocs homes? I els homes fan esports, per què? Això és per una

voluntat de visibilitzar la figura de les periodistes? O per què és?” No tinc la resposta.

Els homes, amb quatre coses ja van perfectes, i tu has d’estar contínuament provant-te,

que si açò, que si lo allò (bufa). En La Qüestió, el registre des del principi era roba molt

còmoda, molt normal. La directora no li donava cap tipus d’importància a l’estilisme i

aleshores això també es va vore en el programa, perquè hi havia voltes que (R) portaves

cada cosa! Jo no m’he sentit molt coaccionada en eixe aspecte, però en Informatius, sí.

En Informatius és un altre tema. A més, ara hi ha la mania de comparar-se amb altres

cadenes, on les presentadores van fetes un pinzell i moltes vegades et demanen que et

posen faldes superapretades. Jo em queixava, perquè anava incòmoda. I em contestaven:

“pues et poses una faixa, si no passa res, si totes porten faixa, què t’has pensat?”. N’hi

ha qui està molt a gust (R) amb això. Jo no! Aleshores ahí sí que sembla que has

d’entrar en l’estereotip, amb els talons, la falda superapretada, la part de dalt

superapretada. En informatius sí que passa. Si tu entres en el joc dels estilistes, que

solen agradar-los molt aquest tipus de presentació de les dones, doncs estaràs

contínuament en eixes històries de faixes, de talons d’agulla, etc. També és de veres que
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hi ha gent que jo sé que no vol, que vol anar més còmoda, o que simplement no li

agrada i no entra en eixa dinàmica.

E: Però no hi ha cap imposició clara de res…?

I: No. Com una directriu, vols dir?

E: Sí.

I: Ara no ho sé, perquè ja no presente. Abans hi havia quatre directrius molt bàsiques.

Presentar (bufa) té eixe nivell d’exposició, en què estàs molt vulnerable, la veritat. Si hi

ha una persona que és un poc insegura, la fa un drap.

E: La fa un drap, el què?

I: Comencen a dir-te: “Posa’t esta falda, o estos talons, que així quan et plantes, estaràs

més estilitzada, més alta, més tal…”. Si tu dius: “ostres, vaig a fer cas, perquè si no ho

faig, no eixiré prou bé”. Si tens eixe nivell d’inseguretat, acabes entrant en un cercle

viciós de hui són els talons, demà és la falda, despús demà és la brusa. Si tu no et

plantes i dius: “jo vull anar bé, però no tindre eixa dependència tan gran de l’estilisme”,

si no ho tens clar, crec que pot acabar feta un drap en el sentit que dubtes de tu mateixa

en tots els aspectes.

E: Val… Torne on estava. Tu creus que es valora igual el treball de dones i homes

en la redacció? Es jutja igual? Es pren igual de seriosament? Si comets una errada,

es penalitza o castiga igual? Creus que hi ha igualtat a eixe nivell?

I: No del tot (S) (R) No ho sé, però potser no del tot… (R) La veritat és que he

compartit espai de treball directe amb pocs homes i no m’atreviria a generalitzar massa,

però moltes vegades veus que el treball dels homes està més valorat per algunes

persones. No per totes, però sí per algunes. Igual t’has trobat que un home fa quatre

coses i les fa de puta mare (R) i tu t’has d’esforçar més perquè et diguen que eixe treball

està fet igual de bé. No sabria dir-te si això és una cosa que passa en general, no estic

segura, però que jo ho he vist, sí, ho he vist.
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E: Has patit o pateixes la síndrome de la impostora? En el sentit de sentir que estàs

en un lloc que no et mereixes…

I: No.

E: O que has de fer un esforç més gran per a demostrar que vals igual que un

home; que li has de tirar més hores, que contínuament has de demostrar…

I: No. Jo personalment no. No he tingut mai eixa sensació.

E: I experiències de mansplaining, n’has viscut alguna?

I: Sí! (Ac)

E: Moltes?

I: Alguna. Moltes no, però alguna. Però si tinc confiança amb la persona, jo li ho dic.

”Perdona, no cal que m’ho expliques (R) Ho he vist igual que tu”. Fins i tot a algun

company alguna volta li he dit: “Açò és mansplaining el que tu estàs fent-me!”

“Nooo… jaja”…  “No, perdona, és mansplaining…”.

E: Volia preguntar-te per això… Els moments on detectes situacions d’aquestes o

de més tensió o de masclisme, com les gestiones? De quina manera les afrontes?

Quina és la teua estratègia?

I: Com t’he dit, si és algú amb qui tinc confiança, li ho dic. Si és una persona amb qui

no tens tanta confiança (S) igual no li ho dius tan obertament, però sí que intentes

reconduir la situació. El que parlàvem de la condescendència, per exemple. A mi no

m’agrada que em menystinguen, en general. És una cosa que porte fatal, sincerament

(R). Són situacions en què jo em sent molt incòmoda i em violenta. Aleshores si alguna

vegada m’ha passat o he vist que passava a altres persones, he sentit com una injustícia

molt gran i ho he intentat revertir. Sempre intentes…

223



E: No quedar-te callada?

I: No quedar-me callada, sí.

E: Fer alguna cosa al respecte, no mirar cap a un altre costat…

I: Exacte, perquè jo eixes coses les porte mal. No m’agraden gens.

E: Creus que hi ha sororitat, en la redacció, entre les dones?

I: No. (Nc)

(RRR)

I: No.  Que va! No, no… No.

E: Ai, se m’ha passat abans preguntar-te si havies patit assetjament sexual?

I: No.

E: O alguna situació realment incòmoda?

I: Tipus assetjament, vols dir?

E: Sí, més enllà dels comentaris de què hem parlat, o els del teu físic… alguna

situació que t’haja violentat…?

I: Així ja un poc més greu, jo no n’he vist cap.

E: Si passara alguna cosa, com en l’antiga Canal 9 [cas d’assetjament sexual a tres

treballadores]

I: Que va passar…
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E: Creus que l’empresa està preparada, per a fer-li front? Hi ha un clima de

confiança… Si és diferent en aquest sentit… Si hi ha un espai on adreçar-se?

I: No ho sé. Si em passara a mi, jo no sabria on acudir. No sé si n’hi ha aquest espai.

E: Però tindries la suficient confiança per a anar a la teua cap immediata o

superior…?

I: (D) Tindria la confiança per anar a dir-li-ho a la meua cap immediata, però més enllà,

no sé quin és el recorregut. Sé que existeix una comissió d’igualtat en la tele, però més

enllà de mirar qüestions puntuals, com ara el tema del llenguatge inclusiu, que a mi,

personalment em preocupa poc, perquè sobre eixe tema (R) tinc una divisió d’opinions

molt gran, no sé si eixa comissió té una funció d’estes característiques que tu estàs

descrivint. Diria que no, però no ho sé.

E: Jo supose que sí que és un lloc on et pots adreçar en un moment determinat, i

explicar: “m’esta passant açò”. Sense que tampoc siga una situació extremadament

greu. Si alguna cosa es repeteix… I vull denunciar-la en algun lloc. O posar-la de

manifest…

I: Jo crec que si em passara a mi, parlaria amb la meua cap i després ja amb més caps.

Supose que s’activaria algun protocol.

E: Jo crec que sí que hi ha un protocol marcat, dins del Pla d’Igualtat.

I: Entenc que sí.

E: Has rebut formació en temes d’igualtat?

I: Sí. Un curset.

E: Creus que en cal més, en la casa?
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I: (D) Depén de quin tipus de formació siga. Si és una formació sobre llenguatge

inclusiu, sé que no és una opinió políticament correcta en molts àmbits, però per a mi és

superficial del tot. Si és d’eixe tipus de coses, no sé què dir-te. Si és un canvi de

mentalitat més profund, probablement sí. A tots, però a tots com a societat ens vindria

bé (R), no exclusivament a À Punt.

E: Em referisc per a traslladar-ho al treball… Tu creus que la gent està formada,

té clars els conceptes de la igualtat, la desigualtat, la discriminació… ja no en

qüestions concretes, com per exemple com abordar el relat de la violència de

gènere, sinó en el dia a dia…

I: En algunes coses sí i en altres no. A l’hora de tractar segons quines informacions, per

exemple, probablement sí, perquè és una empresa que, en principi, és sensible a

aquestes coses. S’ha insistit molt, sobretot al principi, en el tractament de les

informacions més sensibles. S’enviaven molts correus. Aleshores, probablement tots

hem incorporat, jo també, una visió diferent a l’hora de fer la nostra feina en qüestions

més sensibles al gènere. Ara bé, en les actituds del dia a dia o en la manera, com

comentàvem abans, d’organitzar la feina, ahí hi ha molt de camí per fer. Per tant, si són

formacions en qüestions més de tipus superficial, no sé si són tan necessàries com en

altres qüestions més profundes, que ens fan replantejar-nos les nostres actituds i les

nostres relacions personals.

E: Ja per acabar: què significa per a tu incorporar la perspectiva de gènere als

continguts, en el teu treball?

I: No t’ho sabria dir, perquè (S) la perspectiva de gènere, què és? Jo no puc tindre una

altra perspectiva, jo sóc dona. Aleshores, la meua perspectiva és la de les dones, no? És

la meua com a dona…

E: Però pots ser més conscient o menys d’eixa diferència…

I: Clar…
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E: O de l’impacte desigual que té quasi tot sobre dones i homes… El fet de ser

dona…

I: Sí.

E: no es tradueix en què tingues eixa consciència, no?

I: No, no. Està clar. El fet que tu, des de la teua perspectiva, la teua consciència

femenina, pugues explicar coses que passen al teu voltant ja és molt. Que pugues

aportar eixa mirada a la societat, és molt i està molt bé. I trobe que en el cas d’À Punt,

som moltes les dones que fem això. Està molt bé tindre eixa visibilitat, que en altres

redaccions no passa. Jo, des que treballe en À Punt, gràcies a la formació que he rebut,

als correus, recomanacions, avisos, he canviat la meua manera de treballar, crec que per

a millor. A l’hora d’escriure, estàs conformant un relat i te n’adones que les tries que fas

són importants, i són tries personals, no te les diu el teu cap ni ningú. Les tries tu.

E: En quin sentit ha canviat la manera de fer el teu treball?

I: En ser més conscient de la perspectiva de gènere.

E: Vull dir, quines coses fas ara que no feies abans?

I: (D) Probablement, tindre en compte més la desigualtat de les dones a l’hora de

traslladar-ho al teu relat informatiu, fer-te vore que quan parles de dones, ja de per si

n’hi ha una desigualtat afegida en la societat en general, i igual això ho has de contar

d’una altra manera per a posar-ho més en valor. És com una espècie de subconscient que

has incorporat i que jo crec que millora la qualitat del relat informatiu. I pense que això

és un punt positiu que té À Punt. Almenys en mi ha tingut eixe efecte (R). Crec que, en

general, és un objectiu que ha tingut l’empresa i que mitjanament s’ha aconseguit. I crec

que és bo.

E: Exactament quin? Com definiries això que ha fet bé À Punt?
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I: Crec que el fet de dir que la qüestió de gènere és important i dir-ho de moltes maneres

diferents, ha calat en una part de la redacció, en una part important, que ho ha incorporat

a la seua rutina diària.

E: Val. Doncs ja està. No sé si vols afegir alguna cosa… O si he oblidat

preguntar-te alguna cosa. O alguna cosa que voldries contar o dir, o destacar…

I: No sabria dir-te…

E: O si vols donar-me un titular per a tancar (R)

I: La valoració general dels biaixos de gènere en À punt, jo crec que la situació en la

redacció és bastant bona, en comparació amb altres llocs, però això no la fa bona del tot.

O siga, és menys roïna que en altres llocs, però això no fa que siga l’òptima. Trobe que

encara hi ha moltes coses que es poden millorar. I sobretot, pense que moltes dones han

de fer un canvi de xip i han de ser conscients que la perspectiva de gènere comença en

una mateixa i s’ha de traslladar a la resta de companyes.

E: Mmm… (Ac)

I: I que À Punt és una empresa que moltes vegades s’ompli la boca en aquestes

qüestions, però que en la pràctica no les aplica. Eixa crec que és la gran assignatura

pendent.

E: I el teu titular, a més…

(RRR)

E: Moltes gràcies, Adelaida… Vaig a parar-ho…
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Annex 6: Entrevista a Jèssica Crespo Lucas, cap de redacció (E6)

Gravada el 16 d’abril en la Sala 113 de la planta d’Informatius d’À Punt. Sense

interrupcions.  Durada: 50 minuts.

Codi per a interpretar els símbols de la transcripció: S: Silenci; D: Dubte; R: Riure;

RRR: riure de l’entrevistada i l’entrevistadora; A: Alegria; Ac: Assenteix amb el cap;

Nc: Nega amb el cap.

E: Val, açò està ja gravant… I comences contant-me: anys en la professió?

I: Jo diria que uns 15-17, més o menys, amb èpoques d’atur.

E: I en À Punt?

I: Tres i mig.

E: Des del dia zero! (A)

I: (R) Des del dia zero. Des de novembre del 2017, estic jo.

E: Series la primera contractada… o quasi…

I: Bé, també hi havia contractacions tècniques, però supose que seria una de les

primeres, sí.

E: Ara mateix, lloc que ocupes?

I: Ara mateix sóc cap de redacció.

E: Persones al teu càrrec?

I: Calcule que al voltant d’unes 40, comptant la redacció -web, ràdio i televisió- i les

delegacions [Alacant, Castelló i Madrid], en el torn de vesprada. Ahí no he inclòs el
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personal tècnic o de realització, perquè depenen d’altres departaments, però alhora,

també depenen de l’edició.

E: Quants anys tens?

I: 38.

E: I estàs casada? Tens fills?

I: No estic casada, però visc amb la meua parella i tenim una xiqueta de 5 anys. (Ac)

E: I, podem fer un breu recorregut per la teua trajectòria professional?

I: Sobretot he treballat en ràdio i on més temps, en la Cadena Ser, en València i en

Alacant. També he passat per emissores locals, per premsa i per agències de

comunicació. Els primers anys de la meua vida laboral no he tingut un treball estable,

aleshores he tingut molta mobilitat.

E: I ací en À Punt també has fet diferents feines…

I: (R) Ací he fet de tot! Vaig començar conduint el magazín de ràdio [matinal] Al Ras,

que era el primer programa que es posava en marxa en À Punt. Després vaig estar fent

La Qüestió, que era un programa setmanal d’anàlisi informativa i (S). He fet cobertures

electorals i fa uns mesos em vaig incorporar a la plantilla d’À Punt com a cap de

redacció, perquè en els anteriors casos estava contractada com a persona externa i no

formava part de la redacció.

E: Val (S). Si fas un poc una mirada enrere, caps als diferents llocs on has treballat,

quina ha sigut la teua experiència com a dona periodista? O si compares esta

redacció amb les anteriors, què contaries, què destacaries?

I: Contaria, ja que estem parlant d’igualtat i de gènere, que en esta redacció hi ha un alt

nombre de persones que ocupen càrrecs que són dones, moltes més que en altres

empreses on he treballat. El percentatge supera en molt el nombre de dones que ocupen
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càrrecs en els mitjans. En les empreses on he estat anteriorment, dóna la casualitat que

sempre he tingut caps homes (S). En el cas de la Cadena Ser, el director de l’emissora,

el director d’Informatius i el cap de redacció eren hòmens. Això ara ha canviat i la cap

de redacció és una dona, però el director d’Informatius i el director de l’emissora de la

Comunitat Valenciana continuen sent homes. Però, només quantitativament, ací es nota

una barbaritat el canvi. I a més, si ho mire en perspectiva, aquella redacció i altres per

on vaig passar no és que tingueren més homes que dones, en absolut. (Nc) Com a

redactores rases érem més dones, però els llocs de responsabilitat els ocupaven els

homes. Ací, en canvi, molts càrrecs els ocupen dones. Fa unes setmanes s’ha incorporat

una nova cap de redacció i també és una dona. Crec que eixe és el canvi més visible.

E: Creus que en la manera d’organitzar el treball, de com es treballa, en les rutines

del dia a dia, creus que hi ha biaixos de gènere, encara que puguen estar més bé

ocults?

I: A mi em costa vore’ls, perquè a l’hora de treballar i organitzar-nos, no els trobe, ni de

manera latent, ni de manera evident (Nc). Ho he estat pensant molt estos dies i em costa,

em costa molt vore’ls.

E: Val. (Ac) Com afecten les rutines productives, la manera en què s’organitza el

treball, a la conciliació de la teua vida personal?

I: Jo ara estic en el torn de vesprada i eixe horari [de 14 a 22 hores] m’impedeix estar

amb la meua filla de dilluns a dijous. Només estic amb ella de matí, l’horeta en què

s’alcem, desdejunem i anem a l’escola. Excepte divendres que, per circumstàncies

personals, ella no va a classe i com em troba molt a faltar, fa una migdiada per estar

desperta quan arribe per la nit. Amb aquest horari, el meu paper de mare es veu limitat.

Però això no ve d’ara. He tingut altres èpoques amb altres treballs, en què la meua

parella i jo ens hem fet molt corresponsables de la xiqueta (S) No assumisc més pes de

les tasques de cures a la meua filla que la meua parella, encara que potser en la part

emocional sí. No sé si això també és una qüestió de gènere, però el ben cert és que ella

té molta més dependència de mi que de son pare. Però tots dos som corresponsables. A

més, els meus pares viuen al mateix poble que nosaltres i es poden fer càrrec també,

perquè si no, no podríem. La meua parella o jo hauríem de renunciar algun dels dos a
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part de la nostra vida professional, no sé si amb reduccions de jornada o d’alguna altra

manera. De moment, cap dels dos ho hem fet. Fins ara, coeduquem a la nostra xiqueta

tant els meus pares com nosaltres. Crec que si algú haguera de reduir-se jornada o

prendre alguna mesura, en aquest cas segurament seria ell, perquè en distintes èpoques

de la meua vida, on he tingut jornades de treball més llargues, he hagut de, entre

cometes, sacrificar eixa part, la part de conciliació, no la professional.

E: Tu creus que, en general, aquestes rutines afecten de manera diferent als homes

que a les dones? Els horaris, les reunions d’escaleta…

I: Jo crec que cal partir del fet que estem en una empresa pública amb molts treballadors

i treballadores, on tot està establert per torns. En altres empreses jo he fet jornades molt

més llargues o jornades partides impossibles de canviar, perquè la plantilla era més

reduïda i al final els horaris eren pitjors. Aleshores, ací, encara que estic en un torn que

no em permet estar amb la meua filla per les vesprades, a pesar d’això, les jornades

estan més concentrades per a no tindre’t ‘empastrada’, en teoria, tot el dia. Però la

nostra professió és com és, i des de les 9 del matí estàs ja mirant previsions, premsa, etc.

i això ho fas al marge de les hores laborals que et corresponen. És una qüestió

associada a la nostra professió, que no et permet, diguem, treballar i fitxar de 2 a 10,

com seria el meu horari normal, i arribar ací ‘fresqueta’ de casa, sense haver fet res

abans. A causa de la pandèmia, també és cert que ara està tot compartimentat, i

físicament, jo no puc vindre ací abans de la 1.30 o les 2, perquè no puc compartir els

espais amb la gent d’altres torns. Aleshores, eixes rutines de treball, no sé si dir que

castiguen o perjudiquen especialment a les dones. Crec que en altres treballs en els

quals he estat, en altres empreses, les jornades eren, almenys presencialment, molt més

complicades de portar endavant, perquè havia d’eixir de casa molt abans que la meua

filla anara a escola, per exemple, i tornava quan ja pràcticament era sopar i gitar-la. Així

que, encara que és veritat que treballe molt des de casa, ací les rutines estan molt

concentrades, de matí o de vesprada, amb les hores molt juntetes.

E: Tu creus que han canviat molt eixes rutines, la manera en què es viu en la

redacció el treball? Es té la idea que eixes rutines són heretades d’una cultura molt

masculina…
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I: Molt presencialista, tal vegada.

E: Molt presencialista i molt d’eixa idea d’estar tot el dia connectada a

l’actualitat… La figura del periodista que es passa el dia en les Corts… La idea

que has de tindre un vincle amb els polítics perquè et conten històries… Venim

d’eixa cultura, d’anar al bar i prendre copes amb ells o elles…

I: Més que de prendre copes, de prendre cafés. Jo crec que venim de la cultura del café.

En una etapa de la meua vida, jo recorde que em deien: “Es que te tienes que tomar

cafés con la gente de tu sección”, referint-se a les fonts, que podien ser polítics,

empresaris, etc., per vore si podies ‘rascar’ i traure alguna cosa, alguna notícia. Prendre

cafés suposa fer-ho fora del teu horari laboral. (S) Crec que venim un poc d’eixa

herència, que som hereus d’això, però ací he notat molt el canvi (S). El que no sé és fins

a quin punt, la pandèmia ha influït en eixe canvi en les maneres de treballar. També és

cert que hi ha un nucli de periodistes polítics, que treballen en els mitjans de

comunicació de referència, que formen una quadrilla i van junts a tots els llocs. Ara

perquè no poden, però jo recorde quan vaig començar en açò, fa molts anys, que entre

setmana sempre hi havia ‘saraos’: ara un fòrum organitzat per un diari, ara les

conferències Broseta, i allí sempre veies al mateix nucli de periodistes fent ‘corrillos’ i

parlant amb el polític de torn, amb els de la patronal, els sindicats… No sé fins a quin

punt la pandèmia ha contribuït a reduir o tallar això.

E: Quina és la teua experiència en les reunions d’escaleta?

I: És que, com a cap de redacció, estic molt poc de temps. Porte sis mesos i torne a dir

que en un context molt específic de pandèmia, en el qual només estem el grup de la

vesprada. A les nostres reunions no vénen els caps de secció, ni la cap d’informatius, ni

el subdirector d’informatius. Aleshores, sóc jo qui dirigeix eixes reunions, on la majoria

som dones. Només hi ha dos homes: el realitzador i el productor. (S) Jo em sent entre

companys que valorem, que intercanviem idees i no detecte, per exemple, en la

presència dels dos homes, cap tipus de (D) biaix de gènere… És que som dones,

nosaltres, la majoria! (R) És que som totes dones! (A)
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E: (R) Com creus que afecta això, que la majoria siguem dones, a la selecció i

jerarquització dels continguts, a l’hora de conformar el relat informatiu?

I: El relat informatiu dels últims sis mesos, quan jo em vaig incorporar, està tan esguitat

per la pandèmia, que no (Nc) es presta massa a sotmetre’l a criteris periodístics que

siguen molt divergents. (D) No crec que hi haja, en eixa construcció de l’informatiu o

en eixe relat periodístic, res semblant a una visió femenina o una visió condicionada pel

fet de ser dones la majoria. Crec que hi ha un criteri periodístic, que a vegades pots

compartir o no, perquè açò no són matemàtiques, no és una ciència exacta. Però, crec

que en esta casa hi ha certs temes que tots o totes hem interioritzat que s’han d’abordar

d’una manera molt concreta, com estableix el Llibre d’estil. Hi ha certs temes on cal

vigilar més o anar amb més cura. Això jo diria que ho compartim tots prou. Amb els

companys de la redacció homes, jo també he detectat eixa sensibilitat, eixe estar alerta.

(S) No sé si és que nosaltres estem aconseguint impregnar aquest discurs, la perspectiva

de gènere, en la resta de la redacció, que igual no tenia eixa concepció. Una concepció,

que en el meu cas, també ha canviat en els últims anys. Crec que tots estem aprenent

sobre la marxa i adonant-nos que, tal vegada, abans hi havia unes qüestions que no es

discutien, com el que comentàvem de la cultura del presencialisme o la cultura del café,

que venien imposades per una determinada manera, molt masclista, d’entendre la

professió o d’entendre el treball i les rutines diàries. Però crec que ací estem

aconseguint ser conscients tots i totes, especialment les persones que no s’adonaven

d’això.

E: Creus que la presència de dones sí que té algun impacte sobre eixe canvi de

rutines?

I: La presència de dones (repeteix baixet) (D)… si té impacte sobre el canvi de rutines?

E: Sí. Si creus que influeix? Més enllà de la pandèmia, que jo també crec que ha

contribuït molt a canviar la manera de treballar… el fet que siguem moltes dones,

moltes amb necessitat de conciliació, perquè continuen encarregant-se més de

cuidar, de criar… Creus que això ha tingut algun impacte?
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I: Jo crec que d’alguna manera, sí. El canvi es deu, en part per la presència de dones i

també al canvi que hem viscut els últims anys com a societat. Possiblement fa tres anys,

jo no em plantejava moltes qüestions que ara em plantege. Des que tinc a la meua filla,

em qüestione coses que abans no em qüestionava. També és cert que en els últims anys,

he tingut a prop dones que m’han despertat eixe cuquet (D) no sé si dir-li feminista. Per

tant, jo crec que en els últims anys, hi ha hagut un canvi en les dones però també en tota

la societat i fa deu anys, una redacció conformada majoritàriament per dones,

possiblement no seria tan conscient de les qüestions que ara ens plantegem.

E: Sí, sí, perquè s’ha donat també eixe canvi social… Qui creus que decideix què és

notícia en la redacció d’À Punt? Els caps de redacció?

I: No, jo crec que els caps de redacció no. En l’edició de la nit, jo ho parle tot molt amb

la companya editora, rebem propostes de qui presenta, de l’ajudant d’edició. Jo sempre

ho dic: “Açò no és una ciència exacta”. Coses que a les dos del migdia les veig d’una

manera, quan ho parlem entre totes, puc canviar d’opinió. Aleshores, jo crec que els

caps de redacció no decidim les notícies que es conten. En el meu cas, no. Jo no

decidisc. Sí que és de veres que jo sóc molt de parlar, d’escoltar altres opinions i, al

final, sempre arribem a un consens. A més, amb l’equip amb què treballe connecte molt

bé, tot és molt fàcil. Crec que no hem tingut en cap moment grans diferències a l’hora

d’escollir notícies o d’escollir què es conta i què no es conta. Al contrari. Aleshores, qui

ho decideix? Jo crec que ho decidim entre totes.

E: Tu creus que homes i dones assumeixen rols diferents? I ahí es pot entendre, des

de si ocupen llocs diferents, fan funcions diferents, treballen continguts

diferents…?

I: Jo crec que no hi ha grans diferències. En el torn de la vesprada, en [la secció d’]

Economia hi ha dos homes i cap dona. Podries pensar que només els homes fan

Economia, però això no és veritat, perquè en l’edició de la nit tenim també l’informatiu

comarcal i els homes que fan Economia fan també altres temes. A més, la cap

d’Economia és una dona i pel matí, la majoria de redactores d’Economia són dones,

perquè prefereixen eixe horari per a conciliar. Jo crec que no hi ha continguts d’homes i

de dones. Crec que l’organització de la redacció està més pensada en les capacitats i les
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especialitzacions de cadascú i en qui és capaç de fer un determinat tipus de directes o un

determinat tipus de temes, independentment del seu gènere.

E: Creus que hi ha un estil masculí i un femení d’exercir el lideratge?

I: (S) En la meua experiència, jo no m’he trobat grans diferències. Jo crec que és

sobretot una qüestió de caràcter. Jo tinc companys homes, en esta redacció, a qui he vist

exercir un lideratge impecable, en el sentit de no vore cap qüestió atribuïble al fet que

fora home o que no. No et sabria dir si exercim un lideratge molt distint, perquè en la

meua experiència, no l’exercim massa distint.

E: Però sí que venim… Quina ha sigut la teua experiència tenint caps homes, en

altres èpoques? Caps homes/caps dones… Notes una manera diferent de dirigir?

I: Clar! Quan pense en els caps homes que he tingut, el que més recorde és l’exigència

d’haver de renunciar a la vida personal, per eixa idea que si vols ser algú en el

periodisme li has de dedicar moltes hores, t’has de deixar vore en molts llocs i has de

tindre molts contactes. Jo crec que eixa creença, que està molt lligada al que parlàvem

abans de la cultura del café, del treballar-se les fonts fins al punt de ser mig

‘coleguetes’, és una qüestió que està molt vinculada al fet de ser home, de no

encarregar-te de res en casa, de no voler tindre una responsabilitat amb la teua família,

si tens fills o filles, o simplement de voler dedicar-te a altres coses. Perquè conciliar no

és una qüestió només de tindre filles o fills. Conciliar també pot ser voler dedicar-te a

pintar (R) o a fer qualsevol cosa que t’òmpliga de manera personal. Crec que eixa

cultura sí que ha existit en els líders homes, en els homes al capdavant dels mitjans de

comunicació valencians, pràcticament dedicats 24 hores a la seua feina. Jo crec que no

es consideraven masclistes, perquè deien: “una dona pot fer el mateix si vol, però ha

d’estar ací, en estes condicions, dedicada 24 hores a la causa”, és a dir, sotmesa a eixos

paràmetres.

E: Però clar, tu, ara mateixa, tens un càrrec de responsabilitat important i a tu…

s’ha superat això, s’ha deixat enrere eixa necessitat d’estar les 24 hores pendent

per a poder dirigir?
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I: Jo no tinc això com a condició.

E: Exacte.

I: He pogut fer-ho sense tindre com a condició eixe tipus de renúncia, que a més, (Nc)

no acceptaria, perquè no entra dins de les meues prioritats. És a dir, si haguera de seguir

un model de periodisme com eixe del qual estic parlant, segurament em dedicaria a una

altra cosa. Sí, perquè no estic disposada a això.

E: Ahí sí que s’ha trencat alguna cosa…

I: Sí, jo crec sí. Visualment s’ha trencat la fotografia. Ja hi ha dones en la direcció dels

mitjans, encara que la majoria continuen dirigits per homes. Però ara, com deia, la cap

de redacció de l’empresa on treballava és una dona. I és una dona amb tres fills i runner.

I ho fa tot. Això vol dir que no dedica les 24 hores del dia a treballar, ni a fer-se cafés

amb les fonts per la vesprada, quan acaba la seua jornada laboral.

E: Val (S) Ser dona representa o ha representat alguna barrera per a progressar en

la teua carrera?

I: Per a progressar no. Jo estic contenta. Però a mi, en una entrevista de treball m’han

arribat a preguntar si m’anava a casar i si pensava tindre fills, quan tenia 22 anys!

Encara no havia acabat la carrera… I en aquell moment, no ho vaig saber gestionar. I li

vaig contestar!

(RRR)

I: I ara em veig i pense: “Però seràs fava! Seràs pava!”. Li vaig contestar: “No, no, no,

qué va!” (imita veu de xica dòcil)

(RRR)

Però, clar, amb 22 anys, encara estudiant, que el ‘mandamàs’ d’una empresa et pregunte

això en una entrevista de treball, és al·lucinant. Al·lucine de com podia passar això. I de
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com vaig actuar jo, contestant-li i anant-me’n d’allí pensant: “pues no em cridarà” (to

llastimós).

(RRR)

I: Estic seguríssima que això no li ho va preguntar a cap home. Però a mi m’ho va

preguntar. D’altra banda, també he de dir que ara tinc un càrrec de responsabilitat, però

jo no havia volgut tindre’n cap. La meua ambició no és arribar a dirigir un gran mitjà de

comunicació. La meua aspiració professional, segurament per l’època en què m’ha tocat

viure, en la qual la inestabilitat era ‘el pan nuestro de cada dia’, era poder treballar de

periodista, i treballar era treballar. Tota la resta, diguem que m’ho he trobat. Aleshores,

[em sent] més que feliç i més que compensada (A). Però (S) en determinats moments de

la meua trajectòria, en què m’he vist sense feina -i n’he tingut més d’un- m’imaginava

fent un horari de periodista de premsa escrita, que són els pitjors horaris del món i

pensava: “no sé si voldria això”. Segurament quan estava en l’atur, hauria acceptat eixe

horari, però ara no sé si podria. Jo crec que són els horaris més sacrificats, no només si

tens família, sinó si vols dedicar-te a una altra cosa, si vols tindre temps per a tu. Que no

només t’ha d’omplir o satisfer el teu treball.

E: Creus que has tingut les mateixes oportunitats que els homes per arribar on has

volgut?

I: Crec que sí. En les redaccions on he estat, he fet coses noves o m’han involucrat en

projectes en la mateixa mesura que als meus companys.

E: I, algun obstacle en la teua carrera?

I: El meu obstacle, fins ara, ha sigut la precarietat. Ara es parla molt de la crisi, però

quan jo vaig començar la carrera, en 2001, una de les primeres coses [que et deien] era:

“veniu a una fàbrica de parats”. Crec que la meua generació va ser de les primeres que

va vore com feien fora les persones amb més experiència dels mitjans de comunicació

–“vinga a fer EROs”- per a contractar a gent jove que eixíem de les facultats, becaris

amb un sou indigne totalment. Les redaccions es nodrien totalment d’això i de les

nostres ganes de treballar. Aleshores, el meu major obstacle ha sigut la precarietat, més

que cap qüestió de gènere. Jo crec que he tingut un cavall de batalla pitjor.
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E: La maternitat no ha significat cap hàndicap?

I: Et vaig a contar una cosa. Quan em vaig quedar embarassada, no tenia un contracte

fixe, perquè estava fent una substitució, però s’anava a donar la possibilitat de passar a

un contracte fixe. El primer que vaig pensar va ser: “ostres, si dic ara que estic

embarassada, no em faran el contracte, perquè pensaran que evidentment estaré de baixa

i no em faran el contracte indefinit”. Estava de molt poquet, no se’m notava, però jo

vaig voler dir-ho de seguida. Les meues amigues m’aconsellaven que no diguera res,

però jo no podia fer això, perquè no anava amb els meus principis no informar del meu

estat. I quan ho vaig fer, no va passar res. Era un prejudici meu i del meu entorn.

E: Pensaves que se t’anava a penalitzar, per estar embarassada…

I: Sí, però em vaig equivocar i el que el meu cap em va dir és: “Enhorabona, felicitats!

El que necessites, però abans que res, a signar el contracte!”

E: Des de la teua experiència, creus que els mitjans són receptius a les maneres de

contar, d’observar la realitat de les dones? (S) Si creus que hi ha una manera…

I: (D) Sincerament, no crec que hi haja una manera de contar la realitat de les dones. O

almenys jo no la detecte clarament.

E: O una sensibilitat per veure alguns temes…

I: No. La meua experiència és que els companys amb què m’he trobat, han tingut la

mateixa sensibilitat que jo, la veritat. En el meu entorn detecte que tant homes com

dones veuen els temes. Hi ha temes que es veuen i altres que no es veuen tant, però no

diria, per exemple, que les dones es fixen més en temes socials o tenim una sensibilitat

especial per a detectar notícies, que d’altra manera passarien més inadvertides. Crec que

no. N’hi ha gent que veu temes en tot. Té una sensibilitat periodística de dir: “això pot

ser notícia”, o “això s’ha de contar”. Hi ha molta gent que això ho té i ho té molt, i hi ha

altra gent que no, però això, jo crec, és no té res a vore amb el gènere.
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E: Quina classe de comentaris o actituds t’has trobat amb companys homes,

sobretot a l’hora de plantejar temes amb un component de gènere o temes més

feministes?

I: En els últims anys, amb esta consciència que s’ha despertat en la societat, jo crec que

tots tenim un poc més clar què és el feminisme. Allò de “jo no sóc ni feminista ni

masclista”, jo m’ho he trobat, però fa anys. Eixe discurs està present en les xarxes, però

en les redaccions ja no. En les redaccions, si algú pensa això no ho verbalitza, no ho

exterioritza. El que sí m’he trobat en algun moment són comentaris més subtils, de: “ja

esteu altra volta amb aquestes coses?” O: “és que files massa prim”. Això sí que ho he

notat més en els últims anys. Recorde una brega important amb un company, quan

estava en la ràdio, en Al Ras, que em deia que si no anàvem a poder festejar com

abans… He tingut alguns enfrontaments dialèctics o discussions en eixe sentit, però jo

crec que tot deriva d’una major consciència del discurs del gènere i de les desigualtats.

Crec que la visibilització de les desigualtats de gènere han generat en gent que es

considera o es qualifica de feminista, progressista, etc. una actitud un poc de: “no vos

estareu passant?”

E: I algun comentari o comportament, veladament masclista… t’has trobat?

I: És que fins i tot, jo en algun moment puc haver fet un comentari masclista, sense

ser-ne conscient.

E: O alguna situació incòmoda, desagradable… dirigida a tu o que l’hages

presenciat…? Alguna cosa que t’haja resultat un poc violenta, des d’una broma,

un comentari sobre el físic…

I: No. Sí que m’he trobat amb certes persones, alguns homes, que parlen amb una

autosuficiència que pareix que t’estiguen explicant a-tu-que-no-entens-açò (subratlla

cada paraula), és a dir, que en una conversa es posen un poc per damunt. Jo sóc una

persona molt insegura i com que no he treballat molts anys en televisió i ací hi ha gent

que té moooolta experiència, no sé si quan em parlen així, m’estan dient: “tu no tienes

ni idea” o “tu no tienes ni idea, niña”. No sé identificar si eixe classe de comentaris o

d’actituds condescendents, de mansplaining, són per una qüestió de gènere o estan
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motivats perquè sóc una persona de fora, que no forma part de l’antiga redacció [de

RTVV] i no tinc mil anys d’experiència en televisió.

E: Alguna vegada has patit la síndrome de la impostora?

I: Sí. Tots els dies. Jo sempre pense: “Quan descobriran que sóc un ‘bluf’?” (R). I això,

ara ja sé que es diu així. Però sempre, molt molt molt molt. Encara que no se’m nota. La

gent em diu que semble una persona molt segura, però jo moltes vegades me’n vaig a

casa amb la sensació de dir: “Hauran notat ja que no tinc ni idea de res? Ja ho sabran?”.

Tots els dies. No és exagerat.

(RRR)

E: Tu creus que es valora igual el treball d’homes i dones? Es jutja igual?

T’equivoques, i la bronca o la manera de castigar o penalitzar és diferent?

I: No. No ho crec. A més, a mi si m’agrada la feina ha fet algú li ho dic tant si és home

com si és dona, aleshores, no crec.

E: Alguna vegada has patit assetjament sexual?

I: No. No he patit mai assetjament sexual.

E: I davant aquestes situacions, encara que siguen poques, conflictes, tensions, o

quan detectes actituds masclistes, quina és la teua manera d’encarar-les? Quina és

la teua estratègia per a fer-les front o per a desactivar això?

I: Com ja t’he dit, on jo més he notat això és en alguns comentaris tipus: “no estem en la

mateixa situació, sinó jo, que sóc home, que porte molts anys, sé més que tu, que eres

una nouvinguda”. Ara, jo no sé si el que faig és el millor, però jo no m’enfronte. Jo

sempre fuig de l’enfrontament o de dir alguna cosa que puga provocar una discussió o

generar una situació incòmoda. Jo tot ho intente solucionar amb un ‘jijijaja’. Sempre.

Amb algun tipus de broma o alguna frase en què verbalitze un poc la incomoditat, però

resulte simpàtica, com ara: “ja, ja sé que tu saps molt…”. Jo evite l’enfrontament tant
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amb homes com amb dones i si tinc algun problema amb algú, ho passe molt malament

i m’afecta molt. Jo sóc molt de: “vinga, parlem-ho, però no ens enfadem”. Aleshores,

quan he detectat algunes d’eixes actituds, ho he solucionat o fent una broma o passant i

dient: “Val, ja m’ho explicaràs en un altre moment o ja ho parlarem en un altre moment,

perquè no tinc ganes ara de rebre una lliçó magistral”.

E: Has rebut formació en temes d’igualtat?

I: No.

E: I què en penses, creus que caldria fer-ne?

I: Jo crec que sí. Jo no he rebut formació en temes d’igualtat, però durant una època he

treballat amb dos persones en Al Ras, Isa Gadea i Sílvia Pérez, que estaven fent màsters

en gènere i he aprés molt gràcies a elles. Les seues aportacions a mi m’han obert els ulls

en moltes qüestions que ni em plantejava. Per això crec que formar-nos seria important,

perquè hi ha molts aspectes dels quals no en som conscients. També és de veres que

nosaltres, per la nostra professió, sí que llegim molt i estem al dia de qüestions

relacionades amb la igualtat de gènere. Però crec que sí que seria important, perquè

encara ens queda molt a fer i encara tenim moltes actituds que deuríem fer-nos mirar. O

almenys, jo.

E: I ja per acabar: què significa per a tu incorporar la perspectiva de gènere als

continguts?

I: Incorporar la perspectiva de gènere, per a mi, és que la sensibilitat de les dones que no

ha estat present, o que no ha estat mai present en els llocs de responsabilitat dels mitjans

de comunicació, siga visible. Incorporar la perspectiva de gènere en els continguts és

intentar no quedar-te en la superfície, sinó vore, mirar, perquè hi ha qüestions que

porten amagat per baix, o tapat, alguna qüestió heretada d’una cultura masclista i que, a

priori, o, a simple vista, no ho pareix. Analitzar eixes coses com invisibles, des d’un

punt de vista del gènere, permet visibilitzar, mostrar el que hi ha amagat baix de la

catifa, i dir: “senyores, que açò no deuria ser normal ni habitual. Que això ve heretat

d’eixa cultura que teníem més patriarcal i masclista”. Jo crec que això seria incorporar

la visió de gènere. I que caldria incorporar-la en tot tipus de continguts, que no només
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són les qüestions socials, les qüestions de cures, que són molt importants i segurament

no han tingut la visibilitat que mereixien fins ara. Però jo crec que hi ha un altre tipus de

temàtiques que aparentment no tenen amagadeta eixa cultura masclista i sí que la poden

tindre. No se m’ocorre cap exemple ara, però crec que és transversal a molts tipus de

continguts i no afectaria només a la part social.

E: Doncs ja està. Si vols afegir alguna cosa, algun comentari, alguna reflexió…

I:  Jo crec que ja està (R).

E: Moltíssimes gràcies.

I: Moltíssimes de res.
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Annex 7: Guió de les entrevistes

BLOC 1. Presentació

Anys en la professió.

Anys en À Punt. Lloc que ocupes. Persones a càrrec teu.

Edat. Situació personal (casada, fills…)

Breu recorregut professional.

BLOC 2. Sobre la redacció i l’organització del treball

Quina és la teua experiència com a dona periodista en aquesta redacció, si la compares

amb altres on has treballat? Aprecies canvis pel que fa a la igualtat entre dones i homes,

al masclisme…Què destacaries?

Creus que hi ha estructures/biaixos de gènere (invisibles) que travessen la redacció d’À

Punt, pel que fa a l’organització del treball?

BLOC 3. Sobre les rutines productives

Com afecten les rutines productives del teu treball a la conciliació de la teua vida

personal?

Creus que afecten de manera diferent les dones i els homes? (Podem parlar d’horaris,

conciliació, maternitat, flexibilitat, teletreball, jornades reduïdes…)

Creus que aquestes rutines, estan pensades/fetes a mida dels homes, són hereves d’una

cultura masculina?

Quina és la teua experiència en les reunions d’escaleta? Com et sents tractada?
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BLOC 4. Sobre la presa de decisions i l’elaboració dels continguts

A la redacció hi ha una important presència de dones. Com creus que afecta això al

procés de selecció i jerarquització dels continguts informatius?

Qui decideix què és notícia en la redacció d’À Punt?

Creus que homes i dones assumeixen rols diferents dins de la redacció? (ocupen espais

de responsabilitat diferents, realitzen tasques/funcions diferents, treballen en

seccions/continguts diferents…)

Creus que hi ha un estil masculí i un estil femení d’exercir el lideratge?

BLOC 5. Ser dona i periodista

Ser dona representa o ha representat una barrera per a progressar en la teua carrera com

a periodista?

Creus que has tingut les mateixes oportunitats (reals) per arribar on has volgut?

Has trobat cap obstacle que en la teua carrera? (Has hagut de fer renúncies, sacrificis…)

Des de la teua experiència, creus que els mitjans són receptius/valoren les maneres de

les dones d’observar les realitats i contar-les?

BLOC 6. Sobre els valors i les creences (actituds masclistes)

Quines actituds/comentaris has trobat en els companys homes, sobretot a l’hora de

proposar/defensar continguts amb perspectiva de gènere?

Creus que en la redacció es valora igual el treball de dones i homes? (Es jutja igual,

s’escolta igual, es pren igual de seriosament, es penalitza en el cas d’errades, etc.)
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Has patit o pateixes la síndrome de la impostora (no hauria d’estar en aquest lloc, no

m’ho  mereisc, la meua veu/visió no és important)?

Has viscut alguna experiència de mansplaining (els homes t’expliquen el que ja sabies)?

Actituds paternalistes, lliçons de periodisme per part de companys, cares de sorpresa per

controlar molt un tema, etc.?

Has patit alguna vegada assetjament sexual en el treball?

BLOC 7. Sobre les estratègies

Com gestiones els conflictes, els moments de tensió, quan detectes actituds masclistes o

situacions de desigualtat de gènere dins de la redacció?

Quines són les teues estratègies/les eines de les quals tires mà per a fer-los front?

Es parla d’això? On?

Has rebut formació en temes d’igualtat de gènere?

BLOC 8. Sobre els continguts

Què significa per a tu incorporar la perspectiva de gènere als continguts?

He oblidat preguntar-te alguna cosa? Vols afegir alguna cosa més?
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Annex 8: Guió de l’enquesta en línia

BLOC 1. Presentació

1. Categoria professional

2. Edat

BLOC 2. Sobre la redacció i l’organització del treball

3. Creus que hi ha estructures/biaixos de gènere (invisibles) que travessen la

redacció d’À Punt pel que fa a l’organització del treball? SI-NO

4. Diries que À Punt és un mitjà on hi ha igualtat entre dones i homes pel que fa a

l’organització del treball? SI-NO. S’HA AVANÇAT PERÒ NO EL SUFICIENT.

5. Diries que és un mitjà feminista? SI-NO

BLOC 3. Sobre les rutines productives

6. Has tingut dificultats de conciliació? SI-NO

7. Alguna vegada has demanat reducció de jornada? SI-NO

8. T’has plantejat abandonar el mitjà i canviar de sector? SI-NO

9. Creus que les rutines productives (horaris, redacció especialitzada, reunions

d’escaleta) estan fetes a mida dels homes? NO-SI-BASTANT

BLOC 4. Sobre la presa de decisions i l’elaboració dels continguts

10. Creus que la nombrosa presència de dones en la redacció influeix en procés de

selecció i jerarquització dels continguts informatius? SI-NO-INFLUEIX, PERÒ

NO ÉS DETERMINANT
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11. Creus que homes i dones assumeixen rols diferents dins de la redacció (ocupen

posicions diferents, fan continguts diferents, realitzen funcions diferents? SI-NO

12. Creus que hi ha seccions masculinitzades i seccions feminitzades? SI-NO

13. Creus que hi ha departaments masculinitzats i altres feminitzats? SI-NO

14. Creus que hi ha un estil masculí i un estil femení d’exercir el lideratge? SI-NO

BLOC 5. Ser dona

15. Ser dona representa o ha representat una barrera per a progressar en la teua

carrera? SI-NO

16. Has tingut les mateixes oportunitats (reals) per arribar on has volgut? SI-NO

17. Has trobat cap obstacle que en la teua carrera, pel fet de ser dona? SI-NO

18. Creus que À Punt és un mitjà receptiu a les maneres de les dones d’observar les

realitats i contar-les? SI-NO-NO EL SUFICIENT

BLOC 6. Sobre els valors i les creences (actituds masclistes)

19. Creus que es valora igual el treball de dones i homes dins de la redacció? SI-NO

20. Creus que una dona ha de fer un sobreesforç per demostrar que és igual de capaç

que un home? SI-NO

21. Has patit o pateixes la síndrome de la impostora (no deuria estar en aquest lloc,

no m’ho mereisc, la meua veu/visió no és important) ALGUNA VEGADA,

MÉS D’UNA VEGADA-MAI

22. Has viscut alguna experiència de mansplaining (els homes t’expliquen el que ja

sabies)?  ALGUNA VEGADA, MÉS D’UNA VEGADA-MAI
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23. Has patit actituds paternalistes o cares de sorpresa per controlar molt un tema,

etc.? ALGUNA VEGADA, MÉS D’UNA VEGADA-MAI

24. T’has trobat amb actituds que qualificaries d’obertament masclistes dins de la

redacció? MAI-ALGUNA VEGADA-MÉS D’UNA VEGADA

25. T’has trobat amb actituds veladament masclistes dins de la redacció? MAI,

ALGUNA VEGADA, MÉS D’UNA VEGADA

26. Has patit assetjament sexual? SI-NO

BLOC 7. Sobre les estratègies

27. Creus que hi ha un espai dins l’empresa on abordar aquestes qüestions (possibles

casos de masclisme, discriminació, assetjament? SI-NO

28. Has rebut formació en temes d’igualtat de gènere? SI-NO

29. Creus que caldria més formació? SI-NO

BLOC 8. Sobre els continguts

30. Creus que les notícies d’À Punt han incorporat, en termes generals, la

perspectiva de gènere? SI-NO

Annex 9: Respostes a l’enquesta en línia
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Annex 10: Full de consentiment informat

CONSENTIMENT INFORMAT DEL PARTICIPANT (model orientatiu)

Títol del projecte de recerca: ...........................................................................

El voluntari ha de llegir i contestar les preguntes següents amb atenció:

(Cal encerclar la resposta que es consideri correcta)

Ha llegit tota informació que li ha estat facilitada sobre aquest projecte? SI / NO

Ha tingut l'oportunitat de preguntar i comentar qüestions sobre el projecte? SI / NO

Ha rebut suficient informació sobre aquest projecte? SI / NO

Ha rebut respostes satisfactòries a totes les preguntes? SI / NO

Quin investigador li ha parlat d’aquest projecte? (nom i cognoms)......................................................

Ha comprès que vostè és lliure d'abandonar aquest projecte sense que aquesta decisió pugui ocasionar-li cap

perjudici?  SI / NO

En qualsevol moment SI / NO

Sense donar-ne cap raó? SI / NO

Ha comprès els possibles riscos associats a la seva participació en aquest projecte? SI / NO

Està d'acord en participar-hi? SI / NO

Rebrà algun tipus de compensació per participar-hi? SI / NO

(Només si escau) Autoritza la participació en el projecte de la persona de qui vostè és responsable? SI / NO

(nom i cognoms de la persona): .........................................................................

(altres ítems que calgui incloure segons les característiques del projecte)

Signatura:

..........................................................................................

Nom i cognoms del voluntari:

.................................................................................................................

261



En cas que més endavant vostè vulgui fer alguna pregunta o comentari sobre aquest projecte, o bé si vol revocar la

seva participació en el mateix, si us plau contacti amb:

(nom de l’investigador) .........................................................................................................................

(Departament, Facultat i adreça) ............................................................................................................

E-mail de contacte: .............................................................

Telèfon/s de contacte: ..........................................................

Lloc, data i signatura de l’investigador: ..................................................................

Exemplar per al participant / Exemplar per a l’investigador
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Annex 11: Estructura Organitzativa de la Direcció d’Informatius i Esports
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Annex 12: Organigrama À Punt (SAMC)
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