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NIT DE NADAL*

S’esvaeix la presència del cos
però l’ànima encara hi mig-batega.
Pels passadissos foscos dels records,
tornen les cançonetes oblidades.

Al pessebre, envoltats de suro i molsa,
van els pastors sobre la neu de sal. 
Caminen lentament cap a la cova,
empesos per la veu silent d’un àngel.

Hi ha gallerans i branquillons d’avet
i la flama que oscil·la d’una espelma.
Són els símbols tossuts que m’acompanyen
mentre espero el miracle de cada any.
.
.
.
.
.
.
.
.

narcís comadira

* Aquest poema forma part del llibre Els moviments humans, 
que apareixerà publicat l’any 2022.
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Editorial

Durant els períodes més crítics de la pandèmia de la covid-19, 
les tic han esdevingut una eina primordial per evitar que la 
distància física no esdevingués del tot distància social o emo-
cional, però no s’ha de perdre de vista que en alguns casos 
també s’han convertit en un mitjà de reproducció indirecta 
de desigualtats. 

El teletreball, per exemple, no es desenvolupa en un buit 
asèptic, sinó en un context que ja ve molt marcat històrica-
ment per les desigualtats de gènere. Durant l’estat d’alarma 
aprovat el març del 2020, un 63,3% de les dones van fer te-
letreball, al costat d’un 56,4% dels homes. Això malgrat que 
els sectors considerats essencials ja eren força feminitzats. 
La raó principal d’aquesta preeminència de les dones rau 
en el fet que són elles les que segueixen suportant el gruix 
de les tasques domèstiques i de la cura familiar. I es dona 
la paradoxa que el fet de desenvolupar les seves responsabi-
litats laborals de manera no presencial pot facilitar encara 
més que se segueixin reproduint aquests rols. Un peix que 
es  mossega la cua.

Per altra banda, l’abast del tancament escolar durant la 
pandèmia no té precedents. Se sap que el temps sense es-
cola, sigui pel motiu que sigui, comporta una pèrdua general 
d’aprenentatge, i té un efecte més intens i negatiu en aquells 
contextos amb majors proporcions de famílies desafavorides. 
En el cas del període de confinament, s’ha calculat que més 
de 180.000 infants i joves o bé no van disposar de connexió 
amb normalitat o bé els dispositius que hi havia a les seves 
llars eren insuficients per garantir un seguiment de qualitat 

Editorial
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del curs a distància. Però no és només l’accés a les tecnolo-
gies el que determina les seves oportunitats d’aprenentatge, 
sinó també les característiques familiars i l’entorn domèstic. 
Diverses anàlisis ja van advertir que el tancament de l’escola 
ampliaria la bretxa d’aprenentatge entre els infants vulnera-
bles i els seus companys d’entorns més acomodats, cosa que 
revertiria en bona mesura els avenços assolits els darrers anys 
en la reducció d’aquesta bretxa.

Si a l’inici d’aquesta crisi semblava que tant el teletreball 
com l’ensenyament en línia suposarien un progrés incontes-
table i un canvi de paradigma definitiu i sense marxa enrere, 
passats gairebé dos anys veiem com aquest procés no serà ni 
tan ràpid ni tan massiu com apuntaven algunes prediccions. I 
per poc que ampliem la nostra mirada atenta de la realitat so-
cial, també ens adonem que les oportunitats que representen 
no sempre van acompanyades dels efectes esperats o desitjats. 

En un altre ordre de coses, en el darrer baròmetre sobre 
joventut i gènere a l’estat espanyol,1 un 20% dels nois adoles-
cents i joves d’entre 15 i 29 anys afirmen que la violència de 
gènere no existeix i que es tracta d’una invenció ideològica. 
El nivell d’acord entre el mateix col·lectiu arriba gairebé al 
25% quan es tracta d’afirmar que la violència de gènere és 
un fenomen «inevitable». Són dades que dupliquen els re-
sultats de la mateixa enquesta del 2017 i que en el context 
postpandèmic agafen una dimensió encara més preocupant 
si es té en compte l’evolució de la violència masclista els dar-
rers dos anys, tal com s’exposa, entre molts altres temes, en 
el monogràfic d’aquest número de Qüestions, titulat «Crisi, 
pandèmia i gènere».

Amb tot, si bé els darrers temps ens hem acostumat a atri-
buir qualsevol símptoma social que ens grinyoli a les conse-
qüències de l’estrès posttraumàtic arran de la pandèmia —i 
en alguns casos certament que deu ser així—, en ocasions 
pot semblar una manera d’eludir el desconcert que produei-
xen tendències que contradiuen el que seria teòricament pre-
visible després d’anys d’esforços en educació i sensibilització. 

1 E. RODRÍGUEZ – D. CALDERÓN – S. KURIC - A. SANMARTÍN, Barómetro 
Juventud y Género 2021. Identidades, representaciones y experiencias en una realidad social 
compleja, Madrid, Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud / FAD, 2021. 
DOI: 10.5281/zenodo.5205628.
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Amb pandèmia o sense, en definitiva, ni l’ús més genera-
litzat de les tecnologies comporta per si mateix una major 
igualtat d’oportunitats, ni els valors i les actituds no canvien 
tan fàcilment, ni els processos de transformació social no són 
tan immediats com de vegades ens pot semblar. Probablement 
aquests siguin alguns dels aprenentatges que haurem de te-
nir més en compte d’ara endavant. Ω
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