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L’Oficina Antifrau és una institució independent, adscrita al Parlament de 

Catalunya, encarregada de prevenir i investigar la corrupció així com de preservar 

la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del 

sector públic a Catalunya. 

Des del seu vessant preventiu, dona suport a les institucions públiques en la 

consolidació del seus sistemes d’integritat, entre d’altres formes, estudiant, 

promovent i impulsant bones pràctiques que coadjuvin en la millora de la qualitat 

en la prestació del servei públic.  

El present document recull les intervencions dels ponents de la jornada “Gènere, 

poder i corrupció” celebrada el dia 3 de juliol de 2019 a l’espai Francesca 

Bonnemaison de Barcelona. També recull el treball de la relatora de la jornada, 

Mayte Piulachs, en els diferents espais de debat amb el públic de la jornada i la 

taula rodona de “les dones i l’exercici del poder”.  
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Resum 

Sovint s’han analitzat les relacions entre el fenomen de la corrupció i l’exercici del 

poder. Ara bé, els estudis que hi afegeixen la mirada des de la perspectiva del 

gènere són escassos i poc coneguts. 

Explorar i analitzar les connexions entre el gènere, el poder i la corrupció, doncs, és 

el nucli de la present publicació. Es pretén aprofundir en les principals raons de la 

diferenciació de conductes per raó de gènere i identificar-ne els seus efectes, tant 

en la propagació de la corrupció com en la feminització específica de les seves 

conseqüències. 

Tot plegat ens aboca a una reflexió compartida sobre el comportament de les 

nostres autoritats i decisors públics i dels operadors privats. I és que incorporar la 

mirada de gènere en el disseny i la posada en marxa de les polítiques públiques de 

millora de la integritat institucional pot fer-les més eficaces. 
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1. Presentació del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

L’Oficina Antifrau treballa per millorar la transparència i la integritat 

institucional mitjançant la prevenció de la corrupció i la investigació dels 

casos concrets. És des de la mirada preventiva que ens plantegem 

activitats (com aquest curs) per conèixer i fer conèixer millor el fenomen de 

la corrupció i poder enfrontar-nos-hi de la millor manera possible. 

Hem triat, en aquesta edició, analitzar el triangle: gènere, poder i 

corrupció. No podem dir que sigui un misteri però sí que hi ha poc 

coneixement compartit i, menys encara, un coneixement aplicat, que 

serveixi per orientar les polítiques públiques en aquests àmbits.  

Escollir parlar de poder i de corrupció, des de la perspectiva de gènere, és 

especialment oportú, tot just dos dies després de la sessió del Parlament 

de les dones; un ple simbòlic amb 135 dones (en lloc de les 59 diputades 

que el componen) per reivindicar una igualtat que encara estem lluny 

d’assolir. També fa pocs dies del fòrum europeu Woman, Bussines and 

Justice al Col·legi d’advocats de Barcelona, que vol fer visible el talent 

femení i crear una xarxa europea per avençar amb els Objectius de 

l’agenda 2030 de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible en 

igualtat de gènere (una de les potes de l’agenda és precisament la lluita 

contra la corrupció). 

La relació entre poder i corrupció s’ha analitzat força, en el benentès que 

la corrupció pública és una desviació del poder, un “ús incorrecte del 

poder” en paraules d’una de les millors analistes en la matèria, Susan 

Rose-Ackerman.  

Si definim, doncs, la corrupció com “l’abús de la posició pública en benefici 

privat” trobarem que el rèdit perseguit podrà ser dinerari o no, immediat o 

diferit, per un mateix o per algú altre (la família, el partit...).  

Convindrem també en que no tota la corrupció és delictiva. No obstant, 

encara és freqüent parlar de corrupció exclusivament en termes de tipus 

delictius (suborn, malversació, apropiació indeguda, etc.) i, com a 

conseqüència, enfocar el combat contra la corrupció d’una manera 

exclusivament repressiva, esgrimint únicament el codi penal. Ben segur que 

la conferència de Víctor Lapuente (un gran expert en la relació entre la 

qualitat institucional i la corrupció) serà clarificadora en aquest punt. 

La relació entre gènere i poder també és objecte d’atenció des de fa 

temps, partint de la consideració del gènere com una construcció social 

que es modifica segons el context cultural de cada societat en cada època 

i determina “el que s’espera, el que és permès i valorat en una dona o un 

home en un determinat context”.  

Veurem, especialment al segon bloc (a la tarda) les principals mostres del  

dèficit de presència femenina en llocs de poder (amb dades sobre els 

biaixos de gènere en les diverses “fonts” d’aquest poder: poder polític, 

econòmic, mediàtic, judicial) i constatarem algunes discriminacions per 

gènere derivades de la manca d’igualtat d’oportunitats o d’un exercici 
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equànime de drets diversos (cas de la bretxa salarial, per exemple1). Ho 

farem en companyia de dones que compartiran la seva experiència i visió 

de l’exercici del poder o que tenen un coneixement transversal des de 

funcions de responsabilitat en la promoció de la igualtat de tracte, de 

l’accés de la dona a llocs de decisió, influència o representació; i en la 

promoció de la participació femenina en els afers comunitaris. 

Sobre la connexió entre el gènere i la corrupció tenim menys informació i 

és un coneixement encara poc divulgat, que difícilment arriba a la opinió 

pública. Volem saber la influència del gènere en la corrupció i ens 

preguntem si hi ha relació causal i en quin sentit opera. 

Hi ha diversos prismes, que podríem resumir en si les dones experimenten, 

perceben i pateixen la corrupció de manera diferenciada a com ho fan els 

homes. En tots aquests àmbits el gènere importa o es barreja amb altres 

factors? Com es manifesten les diferències? Quines són les seves causes 

profundes? 

Per tant, el primer objectiu d’aquestes jornades és compartir coneixement, 

presentar la informació disponible a partir de les dades que hem recopilat 

de manera directa i indirecta i recollir les interpretacions i les explicacions 

que els experts ens proporcionen.  

En aquest sentit, la primera consideració és que no es tracta d’un exercici 

fàcil. Comptar amb informació objectiva és un dels grans desafiaments. 

La corrupció és en sí mateixa un fenomen elusiu, que té en la ocultació un 

de les seus principals trets definitoris, viu còmodament en el silenci i 

l’omertà. No és fàcil, per tant, mesurar el seu augment o disminució ni 

tampoc avaluar les mesures per contrarestar-la. 

Quanta corrupció tenim? Les xifres de què disposem sobre la dimensió de 

la corrupció que ens afecta (“la magnitud de la tragèdia”) són 

aproximacions. És el cas de les dades procedents d’estudis quantitatius, 

tant pel que fa a la percepció com al contacte personal i directe. Com 

veurem, molt distanciades a Catalunya. El baròmetre que elabora l’Oficina 

Antifrau2 registra una percepció assentada en nivells molt alts (el 71,9% 

considera que hi ha molta o bastanta corrupció i un 81,3% percep la 

corrupció com un problema molt o bastant greu) mentre que, quan es 

traslladen les preguntes a l’experiència de coneixement individual, 

personal i directe, els resultats cauen de manera dràstica i es poden 

considerar minsos, en termes relatius. Només un 4,2% diu haver presenciat 

un suborn mentre que altres comportaments (les conductes impròpies, 

l’aplicació de criteris inapropiats o el nepotisme) obtenen percentatges 

entre el 22% i el 30%. 

Juntament amb les dades procedents d’enquestes hi ha les estadístiques 

judicials (d’investigacions i de condemnes). El repositori del Consell General 

del Poder Judicial representa un avenç tot i que la compilació és 

relativament recent i força incompleta.  

                                                 
1 Una bretxa salarial que s’amplia després de la vida laboral (s’incrementa la diferència en les pensions, 

un 30%) i, em permetreu l’anècdota, que segons alguns experiments disponibles es reproduiria en els 

intercanvis corruptes (de manera que a les dones se’ls oferiria suborns de menor quantitat).   

2 Dades relatives al Baròmetre 2018 La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds Ciutadanes. 
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La informació periodística (que és la que nodreix l’opinió pública) té, per la 

seva banda, una fiabilitat relativa atesa la polarització dels mitjans i la 

seva escassa pluralitat interna. La percepció d’objectivitat d’aquesta 

informació és minsa segons les nostres pròpies dades (un 66’2% de les 

persones enquestades per l’Oficina Antifrau el 2018 considera que és poc o 

gens objectiva).  

També comptem amb poques dades fiables sobre el cost de la corrupció, 

econòmic i social, però les estimacions són demolidores: 120.000 milions 

d’euros anuals costa la corrupció als contribuents europeus, segons la 

Comissió Europea i un cost social d’aproximadament 40.000 milions 

d’euros anuals, en l’àmbit espanyol, segons investigadors de l’Institut 

Universitari de Turisme i Desenvolupament Sostenible (TIDES) de la 

Universitat de Las Palmas de Gran Canaria.  

En qualsevol cas, no hi ha dubte sobre la consideració  de la corrupció com 

un problema que preocupa molt la ciutadania. El nostre baròmetre recull 

com un 81,3 % dels enquestats considera que la corrupció a Catalunya és 

un problema greu o bastant greu.  

Si ens costa conèixer la corrupció no és estrany que ens trobem amb certa 

insuficiència de dades i estudis que ens permetin afirmacions categòriques 

sobre la influència del gènere sobre la corrupció, en els seus diversos 

aspectes.   

Un dels temes preocupants d’aquesta connexió són els efectes de la 

corrupció: perjudica de la mateixa manera homes i dones? Transparency 

International parla d’una feminització específica dels estralls de la 

corrupció (de la mateixa manera que es constata una feminització de la 

pobresa, ja que les dones en són les més afectades).  

També les Nacions Unides (PNUD) han treballat específicament aquest 

punt, pel que fa a la petita corrupció (en què hi hauria una victimització 

per gènere, en el benentès que els sectors pobres són els que més 

necessiten els serveis i béns públics3 i les tasques de cura estan 

majoritàriament a càrrec de les dones) però també en el cas de la gran 

corrupció, ja que la població pobra (en la major part dones) és la més 

afectada per la manca de desenvolupament i oportunitats.4  

Aquestes mateixes organitzacions han estat pioneres a l’hora d’integrar la 

perspectiva de gènere en la lluita contra la corrupció.  

 

                                                 
3 El fet que les dones disposin de menys recursos fa que sovint no puguin pagar suborns i accedir al bé 

o servei de què es tracti. També hi ha un biaix de gènere quan la contraprestació no és dinerària sinó 

d’altra naturalesa, per exemple sexual. 

4 La influència del gènere en els efectes de la corrupció s’han estudiat sobre tot en països amb 

corrupció endèmica o sistèmica, on les dones són les més afectades per les formes quotidianes de 

corrupció: la corrupció actua com un impost regressiu, com un gravamen addicional (dades del 

Baròmetre Global de TI sobre el major pagament de suborn en llars en baixos ingressos). A més 

sofririen més la corrupció atesa la seva situació de superior vulnerabilitat (dades del DTZ), 

especialment quan es concentra en determinats sectors (salut, accés a serveis bàsics, educació... que 

són especialment utilitzats per dones: salut reproductiva, embarassos, cura dels fills). L’element 

psicològic de desmotivació de la participació en la política institucional per part del grups 

tradicionalment discriminats (cas de les dones) operaria també en els països on no hi ha corrupció 

“sistèmica”. Val a dir que aquest element associat a la desigualtat de oportunitats entre homes i dones 

encara està menys explorat que l’anterior. 
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Aquesta “transversalitat” de gènere, com es fa?  

Hem de dir que no es tracta ni d’una “tendència” ni d’un exercici purament 

especulatiu o intel·lectual. Afegir la mirada de gènere ens ha de permetre 

millorar les polítiques públiques per prevenir i per controlar la corrupció. 

En definitiva, ser més eficaços.  

Hi ha una sèrie de mesures per generar polítiques públiques que previnguin 

la corrupció i disminueixen simultàniament el biaix de gènere: millorar els 

sistemes d’informació i de formació; facilitar canals àgils, gratuïts i 

exempts de represàlies; establir controls eficients per a la petita corrupció 

(posant l’accent en aquells sectors en que les dones hi estan més 

exposades) i millorar els sistemes d’anàlisis i avaluació de les polítiques 

anticorrupció amb un component de gènere.  

Des de l’Oficina Antifrau hem començant l’exercici de recollir, analitzar i 

difondre les dades desagregades per gènere. Hem segregat per gènere les 

dades del nostre baròmetre biennal (edició 2018) i també hem aplicat el 

mateix criteri en el còmput de denúncies (fent atenció al gènere de la 

persona denunciant)5.  

La principal diferència significativa que hem constatat és que les dones 

tenen la percepció que hi ha més corrupció que els homes (76% per les 

dones respecte el 67,5% pels homes) i també són majoria en la percepció 

que la corrupció ha augmentat (37,4% enfront el 23,2% dels homes)6.  

Pel que fa a les denúncies rebudes per l’OAC, les interposen 

majoritàriament els homes, en un percentatge del 77% sobre el 23% si 

mirem les dades totals des de 2010 fins a 2019; tot i que a partir de finals 

de 2017 la segmentació pot quedar desvirtuada per la implantació de la 

denúncia anònima, la qual representa el 49% de les denúncies i no ens 

permet saber el gènere de la persona denunciant.  

Si atenem a la tipologia de la persona denunciant, trobem algunes 

diferències entre les dones i els homes. Entre les primeres, el percentatge 

de funcionàries (13%) i representants de grups polítics (34%) és més gran 

que entre els homes, 7% i 25% respectivament. Podríem dir —amb reserves 

ja que s’ha de tenir en compte la composició segons el gènere del cos 

funcionarial de Catalunya— que les funcionàries denuncien pràcticament 

el doble que els funcionaris.  

Per contra, els homes tenen una presència més nombrosa entre els 

representants sindicals (11%) i particulars (57%) que les dones, 5% i 48%, 

respectivament. 

                                                 
5 No disposem de dades desagregades referides a la persona denunciada, ja que això determinaria un 

anàlisi pormenoritzat dels informes raonats (un cop hi ha una imputació de responsabilitat individual). 

El CGPJ sí que segrega les dades relatives al total de persones acusades i/o processades: 1060 homes 

(77%) envers  318 dones (dades 2017). 

6 Aquestes dades semblen estar en línia amb les del Baròmetre Global de la Corrupció de TI en el sentit 

que les dones d’arreu perceben de manera consistent majors nivells de corrupció en les institucions 

públiques que els homes, especialment en els serveis públics amb els quals les dones tenen més 

contacte en general: institucions educatives o de salut, posem per cas. 
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Considerem que és útil fer mecanismes d’informació sobre la corrupció que 

siguin sensibles al gènere (pel que fa a la informació i accés als 

mecanismes de denúncia, per exemple, o a la informació pública).  

En matèria de transparència (un dels antídots contra la corrupció) és 

interessant fer una lectura diferenciada. Vull esmentar algunes dades 

rellevants: 

Segons dades del segell Infoparticipa (elaborat pel Laboratori de 

comunicació pública per a la ciutadania global, de la UAB) el 2018 un 

28’4% de dones alcaldesses reben el reconeixement (segell) als seus nivells 

de publicitat activa, mentre que el total de dones alcaldesses a Catalunya 

és del 23%. Es tracta d’una tendència consolidada en el temps, que s’ha 

vist en diverses edicions del segell. Cal precisar, però, que la dada només té 

en compte el gènere de la persona que ocupa l’alcaldia i que mesura 

únicament el compliment d’indicadors relatius a informació publicada al 

web de la corporació.  

Pel que fa a les dades sobre accés a la informació veiem que hi ha moltes 

més sol·licituds d’homes que de dones. Segons dades de la Generalitat de 

Catalunya el percentatge és del 66% d’homes i 11% de dones (més un 11%, 

persones jurídiques).7 Si mirem les peticions fetes a l’Oficina Antifrau 

també trobem que dominen les d’homes (la proporció el 2018 és de 32 

sol·licituds d'accés d'homes per 28 de dones i una de conjunta).    

L’asimetria es reprodueix en les reclamacions a l’autoritat que resol les 

denegacions d’accés a la informació. En aquest sentit les queixes (entre 

2015 i 2019) elevades a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la 

Informació Pública (GAIP) són en total d’un 78% d’homes i un 22% de 

dones8. 

Entre les hipòtesis per explicar aquesta asimetria hi ha: la bretxa digital, el 

coneixement divers dels propis drets (de la llei de transparència per 

exemple) o la diferència de presència de dones i homes en els espais públic 

(més homes) i privat (més dones, amb difícil conciliació), ja que les 

diferències per gènere en la preocupació per la corrupció no semblen 

significatives (si consultem les dades del Centre d'Investigacions 

Sociològiques). 

En qualsevol cas es procedent reproduir, entre les conclusions sobre les 

polítiques d’inclusió, l’advertiment de la darrera Cimera de l’Aliança per al 

Govern Obert (OGP en les sigles en anglès): dels 4.000 compromisos en 

aquest àmbit només un 2% té present les consideracions de gènere. 

Hem posat a disposició de la ciutadania (el 2017) un canal de denúncia 

anonimitzat que dona resposta a les exigències ciutadanes de fer-la 

senzilla, eficaç i segura. Les dades del baròmetre d’Antifrau recullen 

aquesta demanda social, amb un 30% que reconeixen les possibles 

represàlies com el principal escull per denunciar. El canal anònim suposa 

una protecció “qualificada” contra les represàlies i té la particularitat de 

ser “cec” al gènere, amb tot el que això pot comportar. 

                                                 
7 Una tendència que és la mateixa en altres comunitats, com és el cas d’Andalusia (on les peticions 

d’homes tripliquen les fetes per dones).  

8 El mateix passa en les reclamacions a l’autoritat estatal (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno).  
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Volem contribuir a la  visibilització, el reconeixement i la divulgació de les 

figures femenines que tinguin un paper rellevant en la construcció d’una 

societat més transparent, més íntegra, més democràtica i més inclusiva. 

Aquestes referents ètics sovint queden a l’ombra, són ignorats com passa 

en altres àmbits (la ciència, l’art o la cultura). Ens preguntem sovint: on són 

les dones? El silenci és una forma de negació, com ho és la no identificació 

de situacions d’abús posicional que afecten especialment les dones o que 

s’acarnissen amb les dones que gosen qüestionar el poder, denunciar el 

privilegi, alertar de les infraccions. Hem d’estar preparats per assenyalar 

les situacions en què la seva condició femenina fa que puguin ser  

silenciades, mal vistes o represaliades.   

Finalment, volem fer atenció a les modalitats de corrupció que incideixen 

de manera específica per qüestió de gènere (la corrupció sexual o 

“sextorsió” n’és un bon exemple). És important reconèixer i abordar 

aquestes formes diferenciades de corrupció. Compartirem aquestes 

reflexions de la mà d’institucions (com l’Associació Espanyola de Dones 

Jutgesses) que treballen per fer visibles situacions que poden passar 

desapercebudes o quedar impunes. De la mateixa manera que contribuïm 

a que la detecció i la sanció (penal però també mediàtica) de la corrupció 

s’alliberi de biaixos indesitjables, provinents de prejudicis i d’estereotips 

sovint inconscients que es poden arrossegar però no justificar per la inèrcia 

i el costum. 

Acabo amb una cita de Rose-Ackerman, molt apropiada pel fet de ser la 

corrupció un fenomen social i el gènere també una construcció social i, per 

tant no immutable sinó evolutiu: “la història i la cultura són explicacions, 

no excuses”. 
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2. Gènere, poder i corrupció: reflexions des de l’ètica 

2.1. Intervenció de Begoña Román  

El propòsit d’aquest article és aclarir una possible relació entre gènere, 

poder i corrupció des del punt de vista de l’ètica, per així poder esbrinar 

quines polítiques públiques serien més adequades per guanyar en 

confiança i transparència. L’hem estructurat en tres parts: 

En la primera, perquè ens movem en entorns interdisciplinars, hem volgut 

explicitar el significat de les paraules i el camp semàntic des del que 

pensarem.  

En una segona part ens aturem en les preguntes ètiques que considerem 

pertinents per abordar quina relació entre gènere, poder i corrupció pot 

contribuir a una millora en l’avenç cap a la confiança i la transparència, i 

quines altres polítiques podrien, ingènuament, caure en essencialismes i 

consolidar estructures patriarcals, sense contribuir ni a l’alliberament de 

les dones, ni a superar el gènere com a estructura de dominació.  

En la tercera part ens atrevim a proposar algunes recomanacions sobre 

com gestionar la perspectiva de gènere en relació amb el poder i la 

corrupció, tot combinant la justícia amb l’eficàcia. Es tracta de no caure en 

l’error de voler fer una revolució feminista i tornar al mateix lloc amb un 

mer canvi de rols. Es tracta, i ja des de bon començament ho expressem, 

d’aconseguir un món humà on el gènere arribi a ser irrellevant, però mentre 

anem progressant cap allà, caldrà mantenir la perspectiva i el gènere. 

1. El camp semàntic de la relació entre gènere, poder i corrupció 

Comencem tot recordant Ortega i Gasset. Per una banda, la seva 

afirmació de que la circumstància (Ortega i Gasset, 2014) ens constitueix, i 

si no la canviem a ella no ens podem canviar a nosaltres. Per altra banda, 

la seva constatació de que les idees es tenen, mentre que en les creences 

s’hi està (Ortega i Gasset, 2008). Certament, la nostra circumstància és 

una onada mundial de consciència d’una revolució pendent que no afecta 

en absolut un col·lectiu minoritari, ni tampoc la meitat de la humanitat, 

com si el binarisme (home-dona) no fos part del problema. Parlem d’una 

revolució que afecta tothom i de la qual, com sempre passa en totes les 

revolucions, cal prendre consciencia de “classe” per veure’n l’abast del 

problema i de la seva afectació. És una opressió i repressió de tota la 

humanitat, per bé que afecta més al gènere femení.  

No obstant això, està en joc no només la circumstància. És necessari, a 

més, deconstruir les creences per a crear consciència de la responsabilitat 

en el canvi i per adornar-se’n que les mateixes creences poden estar 

contaminades per la mateixa ideologia que es vol combatre. Precisament 

perquè no hi ha un acord sobre quines creences i estructures hi ha al 

darrere de la reivindicació de la perspectiva de gènere, val la pena 

començar per ell. 

El gènere és un conjunt d’atributs, rols, actituds i aptituds que és construït 

culturalment i s’associa amb el sexe biològic. La distinció femella-mascle, 

atén sobretot a la genitalitat i a la reproducció, és una dimensió més 
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estreta que la sexualitat, o la expressió d’identitat de gènere, que fins ara 

ha estat binària (home-dona). Des d’aquesta construcció cultural la visió 

del sexe com a peculiaritat biològica també pateix determinades visions 

estereotipades. Com a constructe cultural es transmet històricament i va 

canviant també en funció del context econòmic, social, polític, i de factors 

com l’edat, la raça, la classe social, etc. 

Altres dos conceptes que cal tenir ben presents en aquests estudis de 

gènere són performativitat i desconstrucció. El gènere és performatiu 

(Butler, 2001); és a dir, que en compte de descriure una realitat més o 

menys objectiva, d’allò que s’anomena sexe i gènere, resulta que la 

realitzem, la fem (doing gender diuen els de parla anglesa). Aboquem tal 

quantitat de significat i supòsit que, en comptes d’analitzar, reproduïm. 

Com deia Simone de Beauvoir, la dona “no neix sinó que es fa” (Beauvoir, 

2017), hauríem d’afegir, però, que no només es fa sinó que ‘ens fan’. Es 

tracta de mirar de ser conscients com ens han nascut i com ens han fet, 

per a decidir de què/qui ens alliberem i com ens (re)apropiem del propi 

projecte. 

En aquest sentit l’(auto)crítica al gènere és cabdal; hem d’analitzar amb 

certa sospita el que fem quan diem/fem gènere, per ser conscients del que 

fem i volem fer i del que també fem sense voler i sense que sigui desitjable 

fer-ho. La deconstrucció (Derrida, 1989) ens pot ajudar molt. Cal recórrer a 

la interpretació del que la història ha fet amb nosaltres, per treure els 

efectes nocius d’aquesta història. O com Foucault diria, necessitem 

recórrer a l’arqueologia, excavar, per a després emprendre la genealogia, la 

gènesis d’allò que volem ser (Foucault, 1993). 

Sobre el feminisme volem subratllar el pluralisme que l’ha caracteritzat i 

l’ha de caracteritzar. En tracta d’un conjunt de corrents de pensament, de 

teories socials, de pràctiques i de moviments polítics que provenen de 

l’experiència femenina. Entre aquesta gran varietat, el que l’identifica és la 

crítica a les relacions socials, polítiques, econòmiques que discriminen i 

oprimeixen les dones, amb el propòsit d’eradicar el sistema patriarcal a la 

recerca de la justícia social. 

Si ens aturem ara en la corrupció, aquesta denota un abús de la posició 

pública en benefici privat. Hi ha moltes evidències que mostren que les 

dones són menys corruptes. Després discutirem quines conseqüències, des 

d’un punt de vista ètic i polític, poden tenir aquestes evidències. 

El concepte de poder pot assumir dues connotacions força diferents. En la 

primera, més associada a dominació, el poder és negatiu, sol suposar 

violència; fins i tot quan és legítim aquest poder, com el del Estat de dret, 

comporta un monopoli de la violència per a eradicar la violència. Aquest és 

un concepte de poder violent, del qual es pot abusar (abús de poder), i que 

el fa rebutjable. És des d’aquesta noció negativa que es conclou que el 

poder corromp inexorablement la raó. 

Ara bé, hi ha altra noció de poder més lligada a la responsabilitat i a la 

cura. Al constatar l’asimetria en les forces i en el saber, el més poderós es 

posa al servei de l’altre. Des d’aquesta perspectiva, és perquè podem, que 

hem de fer-ho. La responsabilitat és fruit de la crida que, des de la seva 

precarietat, el vulnerable fa a ser atès i assistir (Jonas, 1995). Ara el que té 
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més poder es fa càrrec, carrega amb la realitat de les conseqüències del 

seu poder, i rendeix comptes. Aquesta segona noció de poder ens 

permetria, per exemple, passar de la noció de biopolítica, entesa com a 

control sobre la vida, a la de biopoder, com a cura de si i dels altres, com a 

condició de possibilitat de l’alliberament (Canimas, 2013). Aquesta és la 

noció de poder que necessitem. I és que no es pot fer una revolució sense 

poder ni responsabilitat. 

Per acabar, però no menys important, hem de distingir entre ètica i moral. 

La segona al·ludeix a costums, hàbits, mentre que la primera, fa referència 

a la reflexió sobre aquestes. Les morals totes han estat opressores amb les 

dones. El que necessitem es reflexió crítica per saber per què fer-ho, per 

tenir raons, pròpies i apropiades, més que què haguem de fer. Per això 

caldrà més ètica que mera moral, més reflexió crítica, que mers hàbits i 

costums. Perquè caldrà abandonar-ne moltes i proposar-ne d’altres 

(política de quotes?). En societats vertiginosament canviants com les 

nostres, pluralistes i sensibilitzades en aquests temes de gènere, cal més 

ètica que mera moral, més ciència (coneixement i estudis) i responsabilitat, 

que mera consciència i bona voluntat; i més interdependència que mera 

independència. Soles no podrem fer la revolució que urgeix, necessitem 

aliats per combatre l’alienació.  

2. Algunes preguntes ètiques per a la deliberació sobre les polítiques 

públiques amb perspectiva de gènere 

Recordem que l’ètica, més que de conducta i de comportament, que 

també, té a veure amb la voluntat, les intencions, les raons per fer. És 

cabdal aquí l’autonomia. Al cap i a la fi, el que anem perseguint és la forja 

d’un ethos personal i col·lectiu; estem triant ni més ni menys, amb la 

reflexió i decisió sobre les nostres conductes, el tipus de persona que volem 

ser, el tipus d’organitzacions i institucions en les què volem treballar, el 

tipus de món que volen forjar i deixar en bones condicions a les 

generacions futures. Volem crear un món compartit, no dividit ni ressentit. 

La primera pregunta ètica seria què anem buscant a l’estudiar les 

correlacions entre gènere, poder i corrupció,  atès el risc de no saber 

preguntar adequada i oportunament. 

La pregunta pel gènere sempre serà inadequada per al sistema de poder, 

per l’establisment; aquest busca astutament la manera de perseverar i 

romandre malgrat els canvis superficials que calguin. La llarga història de 

la lluita de les dones també pot donar lliçons sobre la importància 

d’encertar en l’agenda i en les prioritats. Sovint a la dona se li ha demanat 

més; potser per això també se li demana més integritat. Evidentment que 

no es tracta de reivindicar les mateixes oportunitats de ser corruptes, però 

sí que el ser-ho o no sigui una qüestió de decisió personal i no cap altra 

pressió social per a la qual no es pot trair la imatge ideal d’allò “femení”. 

En la forja de la identitat personal contribueixen fonamentalment tres 

ingredients: un cultural contextual, un biològic i un tercer, la voluntat de 

poder decidir què fem amb tot plegat. Doncs bé, amb la perspectiva de 

gènere, el binomi natura/cultural no està tancat, tot és interpretació. Des 

del punt de vista de l’ètica cal garantir que la decisió sigui el més oberta i 
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lliure possible; és a dir, que la loteria biològica-social que ens hagi tocat no 

arrabassi el lloc a la decisió i, per tant, a la voluntat del subjecte. El nivell 

d’incidència de la sort en una persona diu molt del nivell de justícia de la 

seva comunitat (Rawls, 2010). 

En aquest sentit, les preguntes ètiques a fer-se per a millorar les polítiques 

públiques de gènere tenen a veure en si les dones estan en les mateixes 

condicions, amb igualtat d’oportunitats (feminisme de la igualtat) per 

accedir a càrrecs i a formes de vida; si es té en compte la seva especificitat 

biològica (feminisme de la diferència) i que aquesta no és motiu de 

discriminació (maternitats i criances). Com també ens porta a preguntar-

nos si les conseqüències de patir corrupció són pitjor també per a les 

dones.  

Es tracta de combatre la corrupció tot recordant la prioritat del servei 

públic per sobre dels interessos privats; es tracta de garantir la igualtat 

d’oportunitats; d’assolir més quotes de transparència. I es tracta, com a 

condició de possibilitat d’aquesta maduresa democràtica, de desenvolupar 

un nivell de consciència postconvencional (Kohlberg, 1992; Gilligan, 1985). 

I com que saber és poder, urgeixen més estudis de gènere i de les relacions 

d’aquest amb el poder i la corrupció, per anar fent explícits els supòsits 

inconscients, els biaixos de gènere, i la microfísica d’un poder que no està 

al servei de la vida. Ara ens cal reivindicar un universalisme interactiu, de 

subjectes situats i contextualitzats però en interacció concreta sobre els 

temes particulars que els afecten, en els seus contextos i biografies 

(Benhabib, 2006).  

Sigui com sigui, necessitem un nivell crític per saber què fem de nosaltres i 

de les polítiques que fem i ens han fet, la qual cosa requereix d’un nivell de 

consciència postconvencional, crític amb perspectiva universal, i més enllà 

de conveniències i de convencions. En línia amb la Rigoberta Menchú, a 

totes ens ha de néixer la consciència (Burgos, 2007). Aquesta consciència, 

a la què Carol Gilligan va contribuir tant des de la psicologia evolutiva, ens 

permetria fins i tot discutir, en el famós cas de Heinz i el farmacèutic, que 

no hagin de ser dos homes qui decideixen què han de fer amb la dona, que 

a més de ser la malalta (la fràgil), no pren part en la presa de decisió. Un 

cop més, decideixen per ella però sense ella, i tot per al seu bé; des de la 

benevolència i la beneficència, i no des de la justícia, que és participació 

dels principals afectats.  

Com la qüestió de la perspectiva de gènere comprèn els propis marcs 

culturals, ens caldrà també una justícia epistèmica que, més enllà del 

vocabulari imposat o impostat sota el políticament correcte, vol explicitar 

el normalitzat i naturalitzat com una estructura violenta, amb la qual cosa 

el gènere es reforça des de la seva performativitat i des de l’heteronomia. 

La corrupció és indesitjable. Volem saber si i per què les dones tenen més o 

menys probabilitat de ser corruptes o corruptibles, i si el grau amb què les 

afecta és pitjor. Com la millor eina d’alliberament és saber, cal estudiar les 

relacions entre gènere, poder i corrupció; però no caiguem en 

essencialismes que obliden que tot és construcció, ni en complicitat amb 

un sistema que ha fet a les dones bones i, per tant, són menys corruptes. 

No seria de rebut que quan el sistema patriarcal té conseqüències bones, 



 

 

Gènere, poder i corrupció | Oficina Antifrau de Catalunya     15 

com ara dones menys delinqüents, menys corruptes o corruptibles, el 

mantinguem (vicis privats, beneficis públics?). 

Per aquest motiu tenen raó d’acusar d’utilitarisme, com ho ha fet la 

Constanza Toro (Toro, 2009), aquells estudis que van a demostrar que, 

com que les dones són menys corruptes, cal promoure les dones9 . Si ser 

menys corruptes signifiqués ser més submises i, per tant, menys crítiques 

amb la norma, jo no tinc cap interès en aquestes polítiques; precisament 

perquè es una qüestió utilitarista que es queda en les meres conseqüències 

sense qüestionar les causes que hi contribueixen. Podria passar que, com 

ara ens va bé, perquè les dones són menys corruptes, deixem-ho tot com 

està i posem guàrdies de trànsit dones, com diuen que han fet a Lima. Això 

no té a veure ni amb l’ètica ni amb la causa feminista, malgrat es disfressi 

d’elles. No té a veure amb l’ètica perquè no hi ha decisió personal ni 

igualtat d’oportunitats enlloc. Cau en essencialismes i en pressió social: les 

dones són i han de ser bones. I, és clar, també incorre en estereotips de 

gènere i en majors represàlies, com són que una mare no es droga, o que 

una dona no és corrupta. Així cavem més el pou de l’opressió de gènere i 

les polítiques no fan canvis estructurals d’arrel, radicals.  

Toro, entre d’altres, considera que aquests estudis que demostren que les 

dones són menys corruptes contenen moltes deficiències. En primer lloc, 

metodològiques, en la mesura i en les fonts. En segon lloc, en la 

desconsideració a la interseccionalitat, és a dir, a l’entrecreuament i 

interdependència entre les diverses formes de dominació (Crenshaw, 1989): 

quan intervé el gènere; quant a l’educació; quant a l’edat, etc. També 

qüestiona la manca d’oportunitats de les dones. De la mateixa manera que 

les dones no tenien càncer de pulmó perquè no estava ben vist que la dona 

fumés; un cop superat això, la dona fuma i té càncer de pulmó. El dia que 

aquestes poguessin, en condició d’igualtat, ser corruptes, veuríem quant 

esbiaixats són aquests estudis.  

Si tornem a la importància de la reflexió crítica pròpiament ètica, la 

qüestió seria: és la propaganda estètica i econòmica la que ha fet que les 

dones vulguin fumar? Segur que tot influeix; com també que aquesta 

ideologia i propaganda no és igual de avassalladora en població amb 

coneixement i amb poder per a pagar el tabac, o l’accés als tractaments 

de deshabituació, etc. 

Amb tot, calen aquests estudis sobre les correlacions entre gènere, poder i 

corrupció, per fer aflorar el que roman en el profund. Són les conseqüències 

que en trèiem les que ens obligaran, si el que volem és la llibertat, a que 

sigui la persona, la que pugui decidir que vol combatre la corrupció, per 

raons ètiques, personal i socials, perquè és de justícia. També per raons 

polítiques i econòmiques, perquè la corrupció genera desconfiança i és 

cara. I  per raons estètiques, ja que es viu més tranquil i millor en la bona 

consciència. 

Comptat i debatut, certament les dones des de sempre delinqueixen 

menys, es droguen menys; com cuiden més i ploren més: i? Les preguntes 

ètiques serien què han decidit per elles mateixes; què volen fer amb elles 

                                                 
9 Agraeixo a Lourdes Parramon de l’Oficina Antifrau de Catalunya el magnífic dossier que sobre el tema 

em va fer arribar titulat “Document de referències sobre gènere, poder i corrupció”. 
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mateixes, què poden fer i què les deixen fer. I això ens incumbeix a totes i a 

tots. 

3. Cap a on anar: desglossar el gènere o superar-lo? 

Des d’Aristòtil sabem de la importància de les finalitats per a orientar-nos: 

el fi és el principi de les accions. Per quest motiu, per a saber cap a on 

anem, és pertinent la qüestió de quina és la finalitat; ara la qüestió que ens 

ocupa és si mantenir el gènere o superar-lo. Com que el gènere és una 

construcció cultural, fora bo superar-la, donada la discriminació i opressió 

que comporta, independentment de què signifiqui; fora bo que arribés un 

moment que, sense negar quina sigui la seva significació en determinat 

moment històric, no se li permetés ser motiu d’essencialismes generadors 

d’estereotips i exclusions. Estaria bé que, independentment de sexe i 

gènere, i de la seva comprensió en una època determinada, no només no 

fos motiu d’exclusió, opressió o discriminació, sinó que arribes a ser 

irrellevant, com hauria de ser-ho, en general, l’estat civil, ser casat, vidu 

solter; o ser blanca o negra. Per això parlem del gènere en disputa (Butler, 

2001). 

Ara bé, mentre arribem allí, podem trobar molt bones raons, sucumbint al 

binarisme, per desglossar el gènere explicitant nombre de dones i nombre 

d’homes. Podem així comprendre quines correlacions amb el gènere (dona, 

mare, negra, pobra, del Raval, etc.) poden ser motius per a denunciar les 

violències estructurals i explicitar els micromasclismes, o feminismes en 

excés simplistes que creuen que, amb afegir dones i remenar, ja es resol la 

injustícia. 

Hi haurà casos en què desglossar el gènere, o posar polítiques de quotes, 

poden ser la millor eina per a eradicar la violència estructural opressiva, 

conscient i inconscient, de dones o d’homes. Aquest desglossament també 

permetria veure que, a vegades, seran els homes en determinades 

dimensions (món social, educatiu, sanitari, judicial, per exemple) els qui 

hauran de ser promoguts per a que coneguin aquest meravellós món 

professional associat a la cura. No és qüestió només de que hi hagi més 

dones enginyeres. Per això unes vegades valdrà desglossar el gènere avui i 

en quasi tot, per explicitar quines micro injustícies (micro per quotidianes i 

invisibles, no perquè no siguin grans injustícies) que per raó de gènere es 

donen, tant d’homes com de dones, i remoure les causes més que remenar 

amb quotes. No voldria que el resultat fos que ara els homes es trobessin 

exclosos, o es generés un ressentiment que perpetua la guerra de 

gèneres/sexes. El camí cap a la pau perpètua passa per fer crítica de la raó 

patriarcal. Si cal la perspectiva de gènere és per a que arribi un dia que 

sigui irrellevant. Precisament avui, per que no ho és d’irrellevant, cal posar-

hi. 

El que de cap de les maneres hauria de passar, per la ineficiència de les 

tasques ètiques i polítiques a dur a terme (i aquesta ha estat una polèmica 

dintre el mateix feminisme) és quedar-nos sense el subjecte polític que ha 

de fer la revolució. La crítica rau en que com tota condició de subjecte 

comporta ser súbdit, subjectat i sotmès, cal superar-lo. Ara bé, si així ho 

fem, ens quedem sense l’agent del canvi (Benhabib, 2006). De la mateixa 
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manera que no podem assumir cert poder i responsabilitat pels canvis. 

Com tampoc fora bo posar-nos d’acord els feminismes: en la varietat no hi 

ha només el gust, sobretot hi ha la llibertat i el pensament crític; 

assegurant, això sí, què l’acció concertada i eficaç en la batalla.  

El compromís en l’alliberament és motor de la història. Si les dones deixem 

d’estar en allò preestablert com a privat, mancat d’història, és perquè hem 

volgut trencar la línia divisòria, que és excloent, entre esfera pública i 

privada. És sovint des de fora que es qüestionen els límits. Però des de fora 

també es veu, en la distància, què es vol canviar. Una vegada estem dintre 

no cal oblidar que ningú no vol estar a la intempèrie. 

Com que els referents d’exercici del poder són masculins, i els femenins 

havien o d’improvisar o de copiar, urgeix també donar a conèixer la història 

de les dones que hi ha hagut i han estant silenciades (molts dels 

anomenats anònims). Posar noms i rostres és també, per donar 

reconeixement, fer justícia. 

L’ètica se la juga en la llibertat. No es tracta d’anar només al cel, recordant 

la dita, sinó a tot arreu i sense haver de ser “dolentes”. És qüestió de ser 

lliures i justes, i aquesta és una raó que no cessa, requereix d’acció i 

pensament concertats, no d’essències ni d’estereotips. Es tracta, al cap i a 

la fi, d’un procés imparable. L’eix sexe/gènere ho travessa tot, el globus 

terraqüi sencer i des de sempre. S’haurà, estratègicament, per fer més 

eficient la conquesta de la justícia, d’establir prioritats. Aquí doncs caldrà 

atendre cas per cas. No es pot exportar una solució a qualsevol altre 

territori o context. Els estudis situats que tan bons resultats han aportat al 

feminisme, hauran, a la llum de les circumstàncies i les creences, les 

ideologies dominants i dominadores del moment, d’ajudar en l’establiment 

de les prioritats oportunes.  

No és aquesta una mera lluita de les dones i per a les dones. Precisament 

perquè ho travessa tot, és un combat de la humanitat per l’alliberament de 

la humanitat. Pel que fa a la relació de gènere amb el poder, parlem d’una 

lluita per la maduresa democràtica en tots els àmbits. La lluita per 

l’alliberament requereix de sabers sobre la qüestió del gènere, per a que 

arribi un dia que ja sigui irrellevant. Malgrat tot, és menester no oblidar-ho, 

no sigui que es repeteixi la història. 

2.2. El debat amb el públic  

Les seves reflexions van suggerir tres preguntes:  

1. La justificació de les desigualtats entre homes i dones és més sibil·lí 

ara? En aquesta època amb el president Trump i altres forces polítiques al 

poder i emergents. 

“Sí, hi ha un retorn al biologicisme. Ens sentim més còmodes amb les 

evidències: ‘no sóc jo és el meu gen’”, va declarar la doctora Román, que va 

afegir: “Hi ha una obsessió que tot és biologia i la ciència ho patenta, però 

cal qüestionar-ho tot sempre. Se subvenciona la ciència per explicar que 

les dones tenen un cervell diferent, així ens tenen entretingudes amb l’eix 

sexe-gènere. Hi ha bons estudis però d’altres no. Sóc crítica amb la 

biologia determinista, sí.”    
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2. Si en la revolució feminista desapareix el subjecte, desapareix la dona? I 

el poder, és un concepte negatiu perquè és autoritat i imposa? 

“Jo sóc jo i la meva consciència. Uns cops defenso el feminisme de la 

igualtat i l’alliberament, més binomista, i d’altres sóc més madura per anar 

més enllà del subjecte. No sé qui sóc però amb els anys ho intento. Som el 

subjecte subjectat”, reflexionava la doctora Román vers el paper de la 

persona.  

“L’autoritat no és poder. No cal censurar les cançons de Mecano, no cal 

inventar paraules sense biaix i neutres. A Alemanya governa una dona, 

Angela Merkel, i no per això hi ha més polítiques feministes. L’autoritat me 

la donen els altres. I el poder no ha de significar violència i jerarquia, sinó 

capacitats de tenir cura, de canviar. “L’especialista en Ètica va assegurar 

que “el sistema patriarcal crea fracassos” i va posar l’exemple d’un dia en 

què tornava de nit en un tren cap a Mataró, on hi ha una coneguda 

discoteca per a joves, i “algunes noies estaven hiperempoderades, 

crescudes, en una situació difícil per a un noi. El llenguatge feminista ha 

arribat, però no la resta...”  

 

3. Expliqui’ns més el concepte deconstruir per construir. 

“El concepte deconstruir ha estat usat per pensadors antics, i ara per 

filòsofes com Judith Butler, no són invents de Ferran Adrià amb la truita de 

patates i de Wody Allen”, va afirmar Begoña Román  provocant el riure de 

tot el públic. “La deconstrucció és anar al passat i aprofitar el que està bé i 

afegir-hi el que puc canviar ara. M’han nascut i després decideixo 

deconstruir-me. Com deia Simone de Beauvoir, l’home es fa i la dona 

també”. La professora va cloure la seva exposició tot recordant que “som 

un animal enigmàtic amb afany emancipatori” i que espera que “en el futur 

s’escrigui sobre la persona i no el gènere”. 
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3. La influència del gènere en el fenomen de la corrupció 

3.1. Intervenció de Víctor Lapuente  

Començaré aquesta ponència parlant de la descripció del problema: la 

corrupció. Per després parlar de l’explicació del problema i, en particular, 

d’una de les explicacions més investigades i més interessants en els estudis 

sobre perquè uns països (o uns indrets en particular) tenen més problemes 

de corrupció que altres: el gènere (Treisman 2007). En concret, que els 

sistemes polítics que tenen més representació de dones, tenen més 

capacitat per controlar la corrupció. La pregunta del milió de dòlars és: 

darrera aquesta correlació hi ha també causalitat? I, si hi ha causalitat, 

quina es la direcció de la relació causal: més dones a la política porta a 

menys corrupció? O, al inrevés, als llocs amb menys corrupció és on les 

dones ho tenen més fàcil, o menys difícil, per accedir a la política. Com 

veurem en aquest curs, ambdues relacions causals són importants i sembla 

que n’hi ha.  

1. Descripció del problema: la corrupció 

Corrupció com a part d’un problema més gran: la manca de qualitat de 

govern    

El concepte de qualitat del govern (QoG) ha aparegut recentment com "un 

factor clau" per entendre les mancances en el desenvolupament regional  

en estudis comparant les comunitats autònomes dels països de la Unió 

Europea (Charron, Dijkstra i Lapuente 2015). La idea central de la qualitat 

del govern ha estat teoritzada com a imparcialitat en l’exercici del poder 

(Rothstein i Teorell 2008). És a dir, la idea que un govern hauria de tractar 

els seus ciutadans de la mateixa manera. Així, es podria argumentar que 

una alta qualitat del govern es refereix a aquell governs que proporcionen 

"universalisme ètic" (Mungiu-Pippidi 2013) o que garanteixen un "ordre 

d'accés obert" (North, Weingast i Wallis 2009) dins d'una societat. 

Per mesurar la "qualitat del govern", els estudiosos utilitzen indicadors de 

resultats de l’activitat governamental (a diferència de la producció de 

legislació formal) que estan relacionats amb la qualitat de la intervenció 

del govern (a diferència de la "quantitat" de l’activitat governamental, per 

exemple, la despesa pública com a percentatge del PIB). Per tant, la 

qualitat del govern s’entén com la capacitat dels governs d’oferir polítiques 

de qualitat, i no com la capacitat de produir gran quantitat de legislació o 

despesa pública. Les polítiques de qualitat són les que es caracteritzen per 

l'absència de corrupció, el manteniment d'un tracte imparcial dels 

ciutadans, i, a més, es proporcionen mitjançant mecanismes 

administratius efectius i eficients. La corrupció, o, més precisament, la seva 

absència, és un pilar fonamental de la qualitat del govern.  

La corrupció és, òbviament, un concepte molt ampli: qualsevol cosa que no 

ens agradi podem anomenar-la corrupció. En conseqüència, per treballar 

científicament, cal reduir la nostra definició. I, en l’àmbit científic, ho fem 

seguint tant a organitzacions internacionals com a acadèmics que 

defineixen la corrupció com "l'abús d'un poder públic per a un guany privat" 

(Rose-Ackerman i Palifka 2016: 9). 
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Els indicadors de qualitat de govern utilitzats a la literatura inclouen: 

nivells baixos de corrupció en el sector públic, prevalença de l’estat de dret, 

eficàcia del govern o protecció dels drets de propietat (Charron i Lapuente 

2013). Curiosament, aquests indicadors, solen estar altament 

correlacionats. Independentment del tipus de dades - p. ex. percepcions 

subjectives o mesures objectives; enquestes a ciutadans o bé a experts en 

bon govern - i la metodologia emprada per recollir-los, els mateixos països 

o territoris acostumen a estar a la part superior o al final de la 

classificació. Països amb baixos nivells de corrupció - p. ex. Dinamarca o 

Nova Zelanda a escala global – tendeixen a ser els que tenen els governs 

més efectius, on els drets de propietat i l'estat de dret estan millor 

protegits. És a dir, aquests diferents indicadors de rendiment del govern 

semblen capturar una variable latent que impregna les activitats 

governamentals en un territori. En conseqüència, segons alguns autors, "té 

sentit parlar de la qualitat del govern com a característica general dels 

països" (Tabellini 2008: 263). En altres paraules, podem dir que alguns 

territoris (països, però també regions o municipis) tenen una qualitat de 

govern sistemàticament més alta que d'altres. 

No només això, sinó que semblen importar aquests indicadors de qualitat 

de govern que es correlacionen altament entre si. Governs menys corruptes 

i eficaços, que respecten l’estat de dret, és a dir, governs amb una alta 

qualitat de Govern, ofereixen també béns públics essencials i faciliten 

processos que afavoreixin el creixement econòmic i el desenvolupament 

social dels seus territoris (Charron i Lapuente 2013; Pike, Rodríguez-Pose i 

Tomaney 2007; Rodríguez-Pose i Garcilazo 2015). Hi ha un consens 

creixent entre els cercles polítics i acadèmics que la qualitat de les 

institucions i els governs fa "una diferència important per al 

desenvolupament econòmic" (Rodríguez-Pose i Garcilazo 2015: 1275). 

Per contra, els investigadors de l’economia del desenvolupament, política 

comparada i administració pública han trobat proves sòlides que els 

governs amb baixa qualitat de govern – és a dir, aquells amb 

organitzacions públiques disfuncionals i corruptes – pateixen un ampli 

ventall de problemes econòmics i socials (Kaufmann et al. 2011; Rothstein i 

Teorell 2008; Holmberg, Rothstein i Nasiritousi 2009). Els països amb 

molta corrupció tenen uns nivells més baixos de desenvolupament 

econòmic (Mauro 2004), una major desigualtat en ingressos (Gupta et al. 

2002) i pitjors resultats ambientals (Welsch 2004). A més, els seus 

ciutadans tenen una salut més pobre (Holmberg i Rothstein 2012), així com 

nivells més baixos de felicitat (Veenhoven 2010) i de benestar subjectiu 

(Samanni i Holmberg 2010; Helliwell i Huang 2008). Hi ha prou evidència 

que les institucions governamentals, sent corruptes o no, "configuren els 

incentius i els desincentius per impulsar les interaccions econòmiques" 

(Rodríguez-Pose i Garcilazo 2015: 1276) i són "el factor més important de 

les variacions regionals en confiança social entre els països" (Charron i 

Rothstein 2014: 2). En definitiva, les societats amb institucions imparcials, 

eficaces i responsables, i, molt important, no corruptes, tendeixen a tenir 

nivells més alts de capital social amb ciutadans amb més confiança social, 

benestar i felicitat individual (Holmberg i Rothstein 2014). 
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El trencaclosques europeu 

Les diferències en la qualitat del govern poden estar darrere d'algunes de 

les severes diferències socioeconòmiques que trobem entre regions dins 

dels mateixos països de la UE. A Itàlia, la renda per càpita de Bolzano és 

aproximadament dues vegades i mitjana superior a la de Campània 

(Charron, Dijkstra i Lapuente 2015). A Romania, la regió de Bucureşti-Ilfov 

té un ingrés per càpita tres vegades superior al de Nord-Est. O mirem els 

efectes asimètrics dins de les mateixes fronteres nacionals de la crisi 

financera. Per exemple, la taxa d’atur a cinc regions espanyoles (com 

Andalusia o Extremadura) va pujar per sobre del 33 per cent el 2013, 

mentre que a altres regions (per exemple, el País Basc, Navarra i La Rioja) 

es va mantenir per sota del 20 per cent. A Eslovàquia, la regió més pobra, 

Vychodne Slovensko, ha patit una taxa d'atur gairebé quatre vegades 

superior a la de la regió de Bratislava. És a dir, els ciutadans de tots els 

territoris del mateix país poden experimentar diferències en la seva 

qualitat de vida que són més importants que les diferències entre 

ciutadans de diferents països. 

Aquestes diferències entre territoris que gaudeixen d'institucions 

democràtiques similars desafia una visió convencional. Durant molt de 

temps, els responsables polítics i els acadèmics han equiparat la qualitat 

del govern a la democràcia. No obstant això, fins i tot si la democràcia a 

tots els nivells de govern pot ser un component essencial de la qualitat de 

govern, actualment sembla que no és suficient per proporcionar qualitat 

de govern i baixa corrupció. Els estudiosos han arribat a la conclusió que la 

democràcia per si sola no pot explicar les llacunes notables en els nivells 

de qualitat de vida i que els nivells de desenvolupament econòmic i social 

entre regions no es poden explicar únicament per una suposada manca de 

democràcia. De la mateixa manera, els responsables polítics han desplaçat 

el focus de les institucions democràtiques per tenir en compte altres 

factors institucionals. Per exemple, la UE ha adoptat cada vegada més la 

idea que la qualitat institucional i la qualitat del govern – és a dir, la baixa 

corrupció – és decisiu per al desenvolupament regional. En el Cinquè 

Informe de cohesió de la Unió Europea, es diu que "les institucions pobres 

poden, en particular, dificultar l'eficàcia de les estratègies de 

desenvolupament regional" (Unió Europea 2010: 65 a Rodríguez-Pose i 

Garcilazo 2015: 1275). Aquesta visió és encara més pronunciada en el Sisè 

Informe de Cohesió, on la Unió Europea considera explícitament la "bona 

governança" com a mitjà per promoure una cohesió econòmica, social i 

territorial més forta a les regions. 

Un nivell inferior de governabilitat (és a dir, elevada corrupció) pot afectar 

de manera directa i indirecta l'impacte de la política de cohesió. En primer 

lloc, pot reduir les despeses si els programes no inverteixen tots els fons 

disponibles. En segon lloc, pot conduir a una estratègia menys coherent o 

adequada per a un país o una regió. En tercer lloc, pot conduir a la selecció 

de projectes de qualitat inferior, perjudicant als millors projectes que no 

sol·liciten ajuda. En quart lloc, pot resultar en un menor efecte palanca 

perquè el sector privat està menys disposat a cofinançar la inversió (si es 

detecta corrupció). (Unió Europea 2014b: 172) 
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Això – és a dir, les connexions entre alta corrupció i resultats dolents en 

qualsevol variable sòcio-econòmica o política d’un territori – és molt 

important per Espanya, perquè, com mostren els gràfics 1 i 2 la qualitat de 

govern és troba, com a mínim quan mirem les percepcions que tenen els 

ciutadans, per sota de la mitjana de la UE.  Les dades procedeixen de l’EQI, 

l’Índex de Qualitat de Govern de les Regions Europees, que hem construït a 

la Universitat de Goteborg per la Comissió Europea cada tres anys des de 

2010. Per tal de construir un indicador de la qualitat del govern per a les 

regions europees, vam començar prenent la mitjana del país a partir de les 

dades Banc Mundial per a quatre indicadors: "control de la corrupció", 

"eficàcia del govern", "estat de dret" i "veu i rendició de comptes”, i els vam 

combinar els quatre en un únic índex compost (amb una ponderació igual). 

Aquestes dades del Banc Mundial combinades es van normalitzar per a la 

mostra de la UE. Aquesta xifra s’utilitzà com a puntuació mitjana dels 

països a l’EQI per a tots els països de la mostra per tal de combinar-los 

amb els resultats obtinguts a l’enquesta que vam fer, i amb la que vam 

preguntar a gairebé 80.000 ciutadans europeus sobre les seves 

percepcions de corrupció i qualitat de govern. El resultat d’aquesta 

combinació és l’Índex de Qualitat de Govern de les Regions Europees, o 

EQI, i que mesura les percepcions de qualitat de govern, i de corrupció, dels 

europeus sobre tres aspectes: sanitat, educació, i sistema policial-justícia. 

El valor mitjà és el que recullen el mapa (gràfic 1) i la comparativa de les 

Comunitats Autònomes espanyoles (gràfic 2). 

 

Gràfic 1. Percepcions de Qualitat de Govern a les regiones europees. 

Estimació de 2017 
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Gràfic 2. Evolució de les Percepcions de Qualitat de Govern a les 

Comunitats Autònomes espanyoles 

 

 

 

L’Espanya dual 

A Espanya, la corrupció és dual, quelcom que es recorda sovint pels 

experts en corrupció. Per una banda, tal i com veiem al gràfic 3 (que recull 

l’experiència que tenen els ciutadans de les regions europees amb la 

corrupció al sistema sanitari), a Espanya tenim molt poca experiència amb 

la corrupció. A la gran majoria de Comunitats Autònomes, menys del 2% 

dels ciutadans s’han trobat, en els seus encontres amb personal sanitari o 

administratiu de la sanitat pública, amb corrupció. Perquè, per exemple, 

els hagin demanat un suborn (en diners, en un regal o en un intercanvi de 

favors) o l’hagin ofert ells mateixos.  
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Gràfic 3. Experiència amb la corrupció. Percentatge de ciutadans que s’han 

trobat amb corrupció en l’àmbit sanitari 

 

Però, tot i que en experiència amb la corrupció estem al nivell dels millors 

països europeus (som com els escandinaus, bàsicament), si veiem el gràfic 

4, comprovarem que, al mateix temps, els espanyols tenim una percepció 

de que la corrupció al sector sanitari és relativament elevada. La majoria 

de Comunitats Autònomes, inclosa Catalunya, es troben per sobre de la 

mitjana europea en percepcions de corrupció. És a dir, experimentem la 

corrupció com els escandinaus, però creiem que tenim la mateixa 

corrupció que els italians. 

 

Gràfic 4. Percepció de la corrupció en l’àmbit sanitari 
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2. Explicació del problema: gènere i corrupció 

Nombrosos estudis han trobat que les dones són més dignes de confiança i 

tenen més confiança en les institucions públiques que els homes. Aquests 

resultats suggereixen que les dones podrien ser especialment eficaces en la 

promoció d’un govern honest. Coherent amb aquesta hipòtesi, des de 

principis del segle XXI molts estudis han corroborat que allà on és major la 

representació de les dones al parlament, menor és el nivell de corrupció. 

Els autors troben aquesta associació en una gran intersecció de països; i 

aquest resultat és robust en una àmplia gamma d’especificacions. 

El llibre editat per Lena Wängnerud y Helena Stensöta Gender and 

Corruption: Historical Roots and New Avenues for Research (Springer, 

2018), indaga en les relacions i correlacions entre més dones a la política i 

menys corrupció. A la seva recerca, Wängnerud i Stensöta han trobat que, 

quan hi ha més dones com a regidores als municipis d’una regió europea, 

en aquella regió els ciutadans perceben qui hi ha menys corrupció “gran” 

(és a dir, corrupció política) i també menys corrupció “petita” (és a dir, 

corrupció administrativa). Això queda palès al gràfic 5.   

 

Gràfic 5. A més dones als ajuntaments, menys corrupció, tant “gran” com 

“petita” 

 

 

La qüestió és si, a més a més, d’aquesta correlació, hi ha una relació causal 

per la qual és el fet de tenir més dones a un sistema polític redueix la 

corrupció. Una primera manera de comprovar-ho es tractar de controlar 

aquesta relació amb altres factors, com el desenvolupament socio-

econòmic de les regions. Podria ser que, simplement, les regions europees 

més riques tinguessin alhora més dones a la política i menys corrupció. 

Això és el que fan la majoria d’estudis, constatant doncs que, tot i 

controlant per variables com la renda per capita, o els nivells educatius 

d’una regió, el fet de tenir més dones a la política sembla que “neteja” un 

sistema polític de corrupció. 

I, a través de quins mecanismes les dones redueixen la corrupció? Hi ha 

molts tipus d’arguments. El primer serien les diferències en personalitat 
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entre homes i dones, ja siguin heretades genèticament o adquirides 

culturalment. I òbviament , per començar, està clar que les dones en 

general cometen molts menys crims que els homes. I com que la corrupció 

és una activitat delictiva hauríem d’esperar una major incidència entre els 

homes. Tot i així, resulta complicat trobar, al menys als estudis científics 

més rigorosos, diferències de personalitat que siguin estadísticament, però 

també substancialment, significatius entre dones i homes. Un dels mites 

més comuns és que les dones segueixen més les normes que els homes. I, 

per això, diu el mite, les dones són menys corruptes (per que la corrupció és 

una desviació de la norma), però també menys innovadores. Les dones 

estarien, per exemple, menys disposades a trencar les normes per assolir 

resultats. Però com veiem al gràfic 6, això no sembla ser el cas. De fet, 

sembla que és més aviat a la inversa. El gràfic recull les opinions de gairebé 

5.000 directius i directives públiques de 20 països europeus. I surt de la 

recerca que he fet amb l’investigador Kohei Suzuki de la Universitat de 

Leiden, Holanda. Les dades revelen que les dones, en tot cas, donen menys 

valor a seguir les regles i més valor a assolir resultats. 

 

Gràfic 6. Respostes d’homes i dones directius públics a la pregunta: en una 

escala entre seguir les regles (following the rules) en un extrem i aconseguir 

resultats (achieving results) al altre, on us posicionaríeu?  

 

 

Com hem vist abans, la investigació comparativa entre països ha deixat 

clar que les societats amb més dones polítiques tendeixen a ser menys 

corruptes que les societats amb menys dones. De forma similar, la 

investigació a nivell individual ha presentat proves de que les dones 

semblen estar menys involucrades en actes de corrupció que els homes. 

Però podria ser que la democràcia liberal sigui el denominador comú tant 

del bon govern així com de la igualtat de gènere (Sung 2003). Un altre 

suggeriment que s’ha fet és que el factor crucial, la diferència clau entre 

homes i dones, és l’accés que les persones tenen a situacions on tenen lloc 

transaccions corruptes. És a dir, a causa de les seves responsabilitats en 

l’esfera privada (cuidar de la família), les dones tenen menys oportunitats 
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d’entrar en xarxes d’homes on és fa la corrupció. Les dones no acostumen 

a participar en les “gangs of boys” que es reparteixen càrrecs, prebendes, i 

diners. En un estudi de Ghana, Namawk Alhassan-Alolo (2007) conclou 

que, quan estan exposades a oportunitats per a la corrupció, les dones en 

la vida pública no resulten menys corruptes que els homes. Aquesta 

conclusió es recolza en un estudi sobre pràctiques clientelars entre homes i 

dones candidats polítics a Tailàndia (Bjarnegård 2009). 

I un altre mecanisme tindria a veure tant amb la socialització com amb les 

diferències biològiques. En un estudi amb dades de vuit països d’Europa 

occidental de l’enquesta mundial sobre valors (World Values Survey), 

cobrint el període 1981-1999, els investigadors Torgler i Valev (2006) 

analitzen les relacions entre gènere i edat en l'àmbit de la corrupció. Els 

resultats mostren que s’ha trobat que els individus d’edats més grans 

d’ambdós sexes tenen una visió més estricta de les percepcions morals i 

són, per tant, menys propenses a involucrar-se en casos de corrupció. El 

grup d’individus substancialment més corrupte són els homes joves. Torgler 

i Valev posen de relleu la manca d’autocontrol entre els joves com a 

explicació de la seva tendència a participar en activitats il·legals. 

Assenyalen que la corrupció és un acte criminal i lliga amb la conclusió, 

gairebé universal, dels criminòlegs de que hi ha una bretxa de gènere en la 

criminalitat, sense importar el tipus de delicte. 

3.2. El debat amb el públic  

Tres preguntes van plantejar-se des del públic al professor Lapuente: 

1. Els mitjans de comunicació donen la percepció de molta corrupció, tot i 

que hi ha una corrupció poc extensa però molt intensa amb càrrec polítics 

espanyols importants. 

“L’exemplaritat pública és clau. El que veus a dalt, en el càrrecs polítics, 

influeix i dona confiança social i en els inversors, o no”, va respondre 

Lapuente. 

2. Les dones en el governs se centren en la cura. Per què Espanya és una 

rara avis en termes de corrupció? 

“Espanya té unes actituds més tolerants en certs comportaments, en 

comparació a la zona de l’Atlàntic. I potser els valors feministes no han 

arribat a Espanya.” 

3. El director de l’Oficina d’Antifrau feia la reflexió que la cultura 

calvinista fa que països com Alemanya siguin més tolerants i perdonin 

errors de les persones. Però alhora a Suècia s’han vist casos de forta 

corrupció. L’ètica protestant explica algunes realitats, però no totes. 

“En aquests països de l’Atlàntic es valora més l’ètica social, no la política, 

que té diferents fonaments en els conceptes de la corrupció”, va concloure 

el professor Lapuente. 
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4. Taula rodona. Corrupció i perspectiva de gènere 

4.1. Corrupció i gènere: mecanismes i evidència experimental. Aina 

Gallego  

La relació entre una major representació política de les dones i menors 

nivells de corrupció està ben establerta empíricament. Tot i això, no és 

evident que aquesta relació sigui causal. És possible, per exemple, que els 

països amb major qualitat democràtica en general tinguin tant més dones 

en política com menys corrupció però que un augment del nombre de 

dones en un mateix context no impliqui una reducció de la corrupció. En 

cas que la relació causal efectivament existeixi, sabem poc sobre quins 

mecanismes podrien explicar-la.  

Aquesta ponència ofereix un breu repàs a tres literatures sobre gènere i 

comportaments relacionats amb la corrupció en què existeix recerca 

experimental i que avaluen de diferents maneres les tres principals 

possibilitats teòriques que podrien explicar el vincle entre gènere i 

corrupció. 

 

Càstig electoral a la corrupció 

Una primera possibilitat és que les dones en política (i en general) no siguin 

ni més ni menys honestes que els homes, però que els votants castiguin 

més electoralment les dones corruptes, i les polítiques, anticipant aquest 

càstig, siguin més honestes que els homes. Per aquesta primera teoria 

sobre per què podria existir un vincle entre gènere i corrupció, la pregunta 

clau és: els votants tenen estàndards de conducta més alts per a dones 

polítiques que per a homes? Certament, podem trobar exemples com els de 

dos polítics involucrats recentment en un escàndol relacionat amb la 

deshonestedat com els màsters dubtosos de Pablo Casado i de Cristina 

Cifuentes, en què la recriminació pública per acusacions semblants acaba 

duent a la dona a dimitir però no a l’home.  

Com podem saber si a homes i dones se’ls sotmet de forma sistemàtica a 

estàndards de conducta diferents? El mètode d’investigació més usat a 

Ciència Política per adreçar aquesta pregunta són els experiments 

d’enquesta o les tècniques quasi-experimentals. En un experiment típic es 

descriu un polític sospitós de ser corrupte i es varia aleatòriament el seu 

gènere, i a vegades, de forma independent, també altres característiques 

de la situació. Després es pregunta per les opinions dels enquestats. Amb 

aquesta tècnica podem veure si davant situacions idèntiques a un home i a 

una dona se’ls jutja de manera diferent.  

Els resultats d’aquest tipus de recerca per ara són bastant barrejats. Un 

dels estudis més coneguts, per Eggers, Vivuan and Wagner (2018) pel cas 

del Regne Unit no troba que les dones polítiques siguin castigades més per 

la corrupció, però en canvi hi ha diferències de gènere entre els propis 

votants, ja que les dones enquestades castiguen més a les dones polítiques 

corruptes que els homes. Altres estudis experimentals, citats en aquest 
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mateix paper i de més recents, troben o bé que es castiga més a les dones 

o bé que no hi ha diferències.  

Una qüestió important és per què s’hauria de donar aquest major càstig a 

les dones. Una primera possibilitat és que apliquem estereotips de gènere, 

en què les dones són considerades com a més compassives, expressives, o 

honestes. Les dones polítiques corruptes, no només fan una transgressió 

sinó que a més a més incompleixen un estereotip, el que podria comportar 

un càstig major. Una segona possibilitat és que a les dones se’ls exigeixi 

més perquè ja de partida són considerades menys competents i per tant 

se’ls no se les disculpa amb l’excusa de que és corrupte però tira endavant 

els projectes en la mateixa manera que es fa amb els homes. Aquesta 

qüestió dels mecanismes sense dubte mereix una exploració més profunda.  

  

Diferències intrínseques en honestedat 

La segona possibilitat que pot explicar la correlació entre gènere i 

corrupció és que les dones siguin efectivament més honestes que els 

homes, ja sigui per diferències genètiques, per motius evolutius o per 

efectes de la socialització. Aquesta és una hipòtesi que tot i que en alguns 

cercles molesta no es pot descartar d’entrada, requereix un examen 

empíric curós.  

Aquesta hipòtesi s’ha estudiat principalment a través d’experiments de 

laboratori en què es presenta als participants amb oportunitats per dir 

mentides que els beneficien (perquè se’ls hi dóna un premi monetari major 

si menteixen que si no ho fan) i s’observa què fan homes i dones en 

situacions amb incentius idèntics per mentir. En un primer tipus de jocs de 

laboratori, es dóna als participants un dau que se’ls convida a llançar de 

manera que l’investigador no pot veure quin és el resultat real, i se’ls 

demana que escriguin els resultats de vàries tirades. Els participants reben 

més diners si obtenen valors més alts (Fischbacher and Föllmi-Heusi 2013). 

Amb aquests procediments no podem saber qui ha mentit, però com hi ha 

una distribució teòrica de resultats (1/6 de probabilitats de cada valor del 

dau), sí que podem saber en quina mesura la distribució que donen els 

participants com a mitjana es desvia de la distribució teòrica i si uns grups 

de persones (com els homes o les dones) es desvien més que altres.  

També és possible variar el tipus de mentides, canviant els guanys de 

diferents opcions i qui se’n beneficia (per exemple, els diners poden ser pel 

propi participant en una mentida egoista, o per una ONG, en una mentida 

altruista). Una segona variant són jocs fets en parella en què la decisió de 

mentir pot causar dany a un altre jugador o no. I finalment, també es pot 

variar el procediment per a fer mentides que puguin ser descobertes o no 

per veure si homes i dones reaccionen de manera diferent a canvis en les 

condicions de visibilitat i el risc de ser enxampats.10  

                                                 
10 En aquest tipus de procediment, el paradigma són els “cheap talk games” (Gneezy 2005) en què hi ha 

dos participants i un té informació que li ha de donar a un altre sobre quina opció triar, A o B. Els diners 

que guanyen tots dos jugadors depenen de la decisió que faci el segon jugador que no té la informació. 
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Un meta-anàlisis (que combina tots els estudis publicats i no publicats 

sobre aquesta qüestió) examina si les dones menteixen menys que els 

homes en aquest tipus d’experiments (Capraro 2018). Els resultats 

indiquen que les dones menteixen menys que els homes en situacions de 

mentides “negres” en què fer-ho perjudica a un altre jugador i també en 

situacions de mentides “altruistes” en què fer-ho beneficia a un jugador. En 

canvi, no hi ha diferències en honestedat en mentides “blanques” que 

beneficien a les dues parts. Semblaria doncs, que els homes responen més 

al context i en particular a si les seves mentides afecten als altres i que les 

dones són més kantianes en el sentit de seguir la norma de no mentir quan 

la seva acció afecta a altres, però en tot cas les diferències són petites i no 

afecten a tots els tipus de mentides. En altres estudis coneguts, Pascual 

Ezama et al (2015) no troben diferències en honestedat en situacions en 

que ningú es beneficia i Kajackaite i Gneezy (2017) troben que no hi ha 

diferència entre homes i dones quan el risc de ser detectat és baix, però sí 

quan és més alt, potser perquè les dones tenen més motivació a preservar 

la seva reputació.  

La meva pròpia recerca pel cas d’Espanya és l’única que conec intentant 

mesurar l’honestedat d’homes i dones en política (concretament en 

alcaldes), utilitzant un joc similar inserit en una enquesta. En aquest cas no 

vaig trobar diferències entre alcaldes i alcaldesses, suggerint que en la 

població de polítics no hi ha diferència de gènere en honestedat intrínseca.  

Vist en conjunt, aquesta literatura suggereix que potser les dones són 

potser una mica més honestes que els homes, però depenent de la situació 

i en moltes situacions i contextos no hi ha diferència en el seu 

comportament, sobretot si aquest és invisible als demés i no té 

repercussions sobre tercers.  

 

Perifèria del sistema i xarxes 

Finalment, una tercera hipòtesi que podria explicar la correlació entre la 

presència de dones en política i menors nivells de corrupció és que les 

dones històricament hagin estat més perifèriques en els àmbits de poder, 

dominats per homes, i no hagin tingut les mateixes oportunitats per ser 

corruptes. Quan arriben a aquests àmbits, per ser “outsiders”, no 

participen de la mateixa manera en les corrupteles, amb l’efecte de tenir 

un impacte de reducció de les males pràctiques per la seva menor 

participació.  

La recerca sobre aquest mecanisme és també escassa. Potser l’estudi més 

rellevant és el de Bauhr, Charron i Wängnerund (2019) en que mostren que 

l’efecte principal de l’arribada de les dones a la política és que trenca les 

xarxes dominades per homes, fent més difícil la perpetuació de les 

pràctiques corruptes.  

Sobre aquesta possibilitat, caldria preguntar-se si aquest efecte positiu de 

l’arribada de les dones a la política es sostindria amb el temps a mesura 

que es vagin incorporant als àmbits més establerts de poder. Una 

possibilitat és que a la llarga es produís una captació d’aquestes dones 

més poderoses, però un escenari més optimista és que es produeixi un nou 
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equilibri en que l’arribada de moltes dones a la política, per ser actors 

tradicionalment externs, trenqui les xarxes clientelars i corruptes 

tradicionals i faciliti un nou escenari en que sigui més complex saltar-se 

impunement les normes.  

Conclusions 

La correlació entre la representació política de les dones i els menors 

nivells de corrupció està ben establerta. Però sabem encara relativament 

poc sobre si es tracta d’una relació causal o no, i en tal cas per quins 

motius existeix. Una primera possibilitat és que es castigui més 

electoralment a les dones corruptes, i les polítiques, anticipant aquest 

càstig, es comportin de forma més honesta quan estan al poder. La 

recerca experimental sobre el càstig electoral a la corrupció dóna només 

suport parcial a aquesta possibilitat, ja que els resultats dels estudis no 

són consistents. Una segona opció és que les dones siguin en general més 

honestes, ja sigui per naturalesa o socialització. La recerca sobre mentides 

conduïda en laboratori sembla que confirma una major honestedat de les 

dones, però les diferències entre gèneres depenen molt del context i la 

situació. Finalment, una tercera possibilitat és que les dones hagin estat 

tradicionalment excloses de les xarxes de poder incloent les xarxes 

corruptes i que en arribar al poder tinguin un efecte purificador. La recerca 

és consistent amb aquesta possibilitat. En general, els pocs estudis 

rigorosos sobre aquests temes es centren en els EEUU o països 

escandinaus i hi ha poca evidència sobre el nostre context.  

4.2. Percepcions de la corrupció i gènere. Carol Galais  

En aquest document ens ocuparem no de la tendència a caure en 

pràctiques corruptes en funció del gènere, sinó de la distinta sensibilitat a 

aquestes des del punt de vista de l’opinió pública. Les preguntes que 

tractarem de respondre són les següents: existeixen diferències entre 

homes i dones pel que fa a la percepció de la corrupció, i més 

concretament, pel que fa al a duresa en el judici moral d’aquest fenomen? 

I, en cas afirmatiu, a què es deuen aquestes diferències? 

Efectivament, literatura sobre gènere i corrupció no només indica que les 

dones són menys propenses a practicar la corrupció (Swamy et al., 2001; 

Dollar, Fisman i Gatti, 2001); sinó també que el seu judici de la corrupció és 

més dur (Torgler i Valev, 2006; Cameron et al. 2009). Tot i que aquesta 

relació està menys explorada que la primera, sembla que les dones 

trobaríem menys justificable que els homes el fet d’acceptar un suborn 

(fins a 6 punts percentuals més probable que diguin que mai és justificable, 

amb dades de la World Values Survey i segons Torgler i Valev, 2006). 

 

Hauríem de buscar les raons en els camps de recerca de la psicologia 

social i política, els quals suggereix fins a tres explicacions per a aquesta 

diferència en favor de les dones quan es tracta de jutjar durament la 

corrupció. La primera, que les dones tenen diferents patrons de 

socialització política que les faria més reticents que els homes a les 

institucions i actors polítics. La segona, que tenen una “moralitat diferent” 

que els homes. La tercera, també fonamentada en processos de 
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socialització diferents, postula que les dones són més proclius a complir 

amb les normes, però que justament per això a vegades les seves respostes 

d’enquesta no són totalment fiables, ja que tendirien a respondre més 

“durament” en percebre que les respostes més “dures” són les més 

acceptades (correctes) socialment. A la vegada, una part d’aquesta 

darrera explicació recauria en motius que tenen una important arrel 

biològica, com la personalitat i l’emocionalitat de l’individu, elements pels 

que s’han trobat diferències significatives entre homes i dones. 

 

Pel que fa a les explicacions basades en la socialització de gènere, en 

relació a la percepció de la corrupció, els distints patrons de socialització 

política per a homes i dones afectarien a la bretxa de gènere per dues 

raons. Per una banda, perquè les dones són educades, en general, per a 

defendre, mantenir, complir i fer complir les normes socials més que no pas 

els homes. Per altra, perquè les actituds cap a la corrupció són actituds 

cap a la política; i en qüestions de socialització específicament política 

també s’ha trobat que les dones segueixen diferents patrons que els 

homes. 

 

Efectivament, fins i tot tenint en compte el canvi social que ha reduït les 

diferències de gènere pel que fa al treball domèstic i remunerat, encara 

persisteixen les representacions de gènere que donen a les dones un paper 

més passiu i domèstic que als homes (Sapiro, 1983; Francis & Skelton, 

2001). Com a resultat, les dones estan menys interessades per la política, 

menys pendents de la informació de caire polític, i saben menys sobre el 

seu govern i la història del seu país que els homes (Ferrin, Fraile i Rubal, 

2014; ; van Deth, Abendschön i Vollmar, 2011; Simon, 2017). Els “culpables” 

d’aquesta diferent socialització política anirien des dels llibres de text a les 

dinàmiques de classe, passant per la manca o l’escassetat de referents 

polítics que farien sentir a les dones que la política és quelcom aliè a elles o 

fins i tot hostil. Segons aquesta lògica, qualsevol pregunta que inclogui un 

referent polític faria reaccionar a les dones més negativament que als 

homes; vet aquí un dels motius pel que el seu judici seria més dur o negatiu 

que el dels homes. En resum, no es tractaria de reaccions contra la 

corrupció, sinó de reaccions contra la política. 

 

Pel que fa a la moralitat, la literatura sobre criminologia indica que les 

dones tenen una menor tendència a estar implicades en accidents de 

trànsit o a abusar de l’alcohol i les drogues (Gottfredson i Hirschi, 1990), tot 

i que cap d’aquestes conductes és completament aïllable de tendències 

naturals a la violència o a la manca d’autocontrol, o de certs patrons de 

socialització que passen per la imitació dins el propi grup social. Holstein o 

Gilligan pensen que les dones prenen decisions més “morals” perquè estan 

més influenciades per l’empatia, l’emoció i l’altruisme, mentre que els 

homes són més imparcials i “freds”.  

Pràcticament tots els experiments que s’han fet per a determinar si 

existeixen diferències entre homes i dones pel que fa a la seva moralitat 

han donat resultats positius i apuntant en la mateixa direcció. En un 

context experimental, aquestes diferències es proven amb variants dels 

anomenats “joc del tramvia” i del “joc del dictador”. En el primer, el 
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participant ha de decidir què faria en una situació hipotètica en què, 

conduint un tramvia descontrolat, pot accionar una palanca i matar tres 

persones o deixar que continuï la inèrcia i matar-ne una. En el segon, el 

participant té una quantitat de diners reals o ficticis i pot decidir 

unilateralment si compartir-los o no. Resultat: els homes són menys 

cooperatius, les dones són més generoses i pro-socials, més altruistes i més 

ètiques. També s’ha trobat que les dones són menys conseqüencialistes 

que els homes, que són més utilitaris. És a dir, les dones jutgen si una acció 

està bé o malament independentment de les seves conseqüències (moral 

deontològica), i les homes no només tendeixen a fer entrar en l’equació les 

conseqüències, sinó que tendeixen a quantificar-les i a maximitzar un 

benefici o, com a mínim, reduir les pèrdues. Tinghög et al. (2016), per  

exemple, investiguen aquestes tendències a Àustria, Suècia i els EEUU 

(veure gràfic 7). Els resultats són robustos i no varien en funció de la 

urgència o la pressió que es posi als participants (amb la intenció de induir 

pensament intuïtiu) ni amb la quantitat d’informació que se’ls facilita.   

 

 

Gràfic 7. Indicis de moralitats diferents entre homes i dones. Tinghög et al. 

2016 

 
 
Finalment, trobem una explicació també fonamentada en la socialització 

política però una mica més escèptica. Precisament perquè les dones estan 

“entrenades” durant la seva socialització per a reconèixer les normes 

socials i comportar-se d’acord amb elles, en el context d’una enquesta o 

una entrevista també tendiran a identificar la resposta més “correcta” i a 

seleccionar-la per evitar que l’investigador pensi que són males ciutadanes 

o simplement per a sentir-se millor amb elles mateixes. Aquest efecte es 

diu “desitjabilitat social”, i alguns estudis apunten que, efectivament, les 
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dones són més proclius a donar opcions “correctes” fins i tot si no les 

senten realment com a vàlides (Dalton i Ortegren 2011).  

 

Una explicació per a aquest fenomen la trobem en una variable bastant 

exògena (és a dir, llunyana i antecessora de la variable que volem explicar, 

la percepció de la corrupció), i és la personalitat. Segons els autors que 

conceben la personalitat com un fenomen multidimensional amb cinc trets 

o eixos principals, dos d’aquests trets poden predir la desitjabilitat social. 

En primer lloc, l’escrupolositat o meticulositat (que afecta al seguiment “al 

peu de la lletra” de les normes socials); en segon lloc, l’afabilitat o 

amabilitat, que porta a l’aquiescència, a estar d’acord amb l’interlocutor o 

amb la majoria i tractar d’ acontentar l’entorn social. Respecte a això val a 

dir dues coses: la meticulositat podria predir actituds contràries a la 

corrupció sense passar per la desitjabilitat social; és a dir, persones més 

meticuloses sentiren més rebuig genuí pels comportaments "desviats” en 

l’àmbit de la política i en altres àmbits. El segon apunt té a veure amb la 

variabilitat de la personalitat: tot i que efectivament és un factor molt 

exogen i fins i tot fonamentat en part en la genètica de l’individu, té una 

variant cultural. Per això sabem que, tot i que al món occidental les dones 

són molt més meticuloses i afables que els homes, aquestes diferències es 

redueixen molt a Àfrica i pràcticament desapareixen a l’Est d’Àsia (Schmitt 

et al. 2008). Per tant, una part de les explicacions ens remetrien, 

novament, als diferents rols de gènere (no només pel que fa a la política o 

a la corrupció, sinó a la societat en general).  

 

En línia amb aquestes explicacions trobaríem el paper de les emocions. 

Distintes recerques han demostrat que les dones tenen una intensitat 

emocional més forta que els homes; és a dir, que mostren puntuacions més 

altes davant les mateixes situacions per a emocions com ara enuig, 

tristesa, alegria, por, culpa, afecte... i que aquest diferencial seria més 

acusat quan es tracta d’emocions negatives (Brebner 2003; Brody i Hall 

2008). Segons aquesta perspectiva, la reacció negativa davant un estímul 

igualment negatiu (un comportament corrupte, per exemple) provocaria 

una resposta més intensa i marcada entre les dones, de la mateixa manera 

que trobaríem respostes més extremes per a qualsevol pregunta 

susceptible de provocar una resposta. Aquesta línia de recerca assumeix 

que una part d’aquesta resposta es fonamenta en la socialització, però no 

tota, ja que aquestes diferències entre homes i dones s’han trobat en 

diferents països i moments del temps. 

 

En aquestes pàgines hem volgut comprovar fins a quin punt al nostre 

context és veritat que les dones tenen un judici més dur quan se’ls planteja 

una situació de corrupció i quina d’aquestes famílies d’explicacions 

s’ajusta més a la realitat. Per a això hem utilitzat dades de l’estudi World 

Values Survey (WVS) y del Centre d’Estudis d’opinió (CEO).11 Els resultats 

per a la WVS, presentats al gràfic 8, mostren que, dels 6 tipus de corrupció 

pels quals es va preguntar, només dos presenten diferències significatives 

                                                 
11 Dades dels baròmetres del CEO i del Centro de Investigaciones Sociológicas indiquen que 

aproximadament la mateixa proporció d’homes i dones consideren la corrupció un dels principals 

problemes del país.  
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entre homes i dones, les darreres mostrant un judici més sever de la 

corrupció. En concret, significativament més dones que homes pensaven a 

la primera onada de l’estudi (1990-1994) que comprar coses robades i fer 

trampes amb els impostos no és mai justificable. A la segona onada de 

l’estudi (2010-2014), aquestes diferències persistien per al segon indicador. 

En alguns casos (no pagar el transport públic, acceptar un suborn, 

reclamar una subvenció a què no es té dret), l’evolució de l’indicador 

suggereix que la població, en general, s’ha tornat més indulgent i tolerant 

amb aquests comportaments, i les diferències entre sexes s’han reduït o 

fins i tot capgirat, sense arribar a esdevenir significatives. 

 

Gràfic 8. Proporció que “mai” considera justificable una sèrie d’accions. 

World Values Survey 

 

 
Nota: els estels indiquen diferències significatives entre homes i dones. 

 

Un estudi del CEO realitzat al 2007 ens pot donar una idea sobre les 

visions de la població catalana pel que fa a l’autoritat i infringir les normes 

(veure gràfic 9). En aquest cas, dels quatre indicadors només en un cas 

trobem diferències significatives entre homes i dones. Més dones que 

homes pensen que aquells que incompleixen les lleis haurien de sofrir un 

càstig més sever. 

 

Gràfic 9. Posició sobre l’autoritat. CEO 2007 
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Finalment, un estudi realitzat pel grup Democràcia, Eleccions i Ciutadania 

(DEC) el juny de 2018 preguntava per un seguit d’actituds cap a la 

corrupció.12 Tres dels cinc indicadors no presenten diferències significatives 

entre homes i dones. Tots dos grups estan igualment en desacord (1) o 

d’acord (7) amb que “les institucions anticorrupció s’acarnissen amb 

alguns partits” (4.5), amb que “la corrupció d’una minoria no pot posar en 

entredit el bon nom de tots” (3.5) o amb que “hi ha tanta corrupció a la 

vida política com a la resta de la societat” (4.6). Tanmateix, la sensibilitat 

de les dones és més gran pel que fa a dos qüestions: “tots els polítics són 

corruptes, sense importar el partit” (homes = 4.1; dones=4.5) i “com de greu 

et sembla que un partit polític rebi subvencions per sobre del límit marcat 

per la llei” (0=gens greu, 10= molt greu; on els homes puntuen amb un 7.7 i 

les dones amb un 8.1). La distribució d’aquesta darrera variable es 

presenta al gràfic 10. 

 

Gràfic 10. Gravetat percebuda de la corrupció relacionada amb el 

finançament de partits. DEC, 2018 

 
 

A continuació, hem seleccionat aquesta darrera pregunta i hem tractat 

d’explicar les diferències observades entre homes i dones en funció de les 

explicacions proposades per la literatura presentades més a dalt. Com a 

variables que resumeixen la distinta socialització política per a homes (més 

activa) i dones (més passiva) s’ha considerat l’interès per la política i 

l’eficàcia política interna (una mesura de l’autoestima política de l’individu, 

de la seva capacitat per a entendre i actuar en política). Totes dues 

acostumen a ser més altes entre els homes. Com a variables relacionades 

amb la moralitat i les normes socials hem considerat fins a quin punt els 

participants consideren que és més important ensenyar a les criatures 

tenir bones maneres que la curiositat, així com prioritzar l’obediència a 

                                                 
12 Aquest estudi no pot considerar-se representatiu de tota la població espanyola en tractar-se d’un 

estudi en línia (és a dir, tots són usuaris d’Internet avençats), però s’han aplicat quotes per a acostar-se 

a la població espanyola en termes d’edat, sexe i nivell d’estudis. 
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l’autoconfiança. Sota el mateix epígraf, hem tingut en compte la percepció 

del fet d’anar a votar com un deure (i no només com a una opció) i estar 

d’acord amb l’afirmació “la política és una lluita del bé contra el mal”. 

Finalment, per a copsar les explicacions fonamentades en la desitjabilitat 

social i l’emocionalitat de les dones, hem tingut en compte dos trets de la 

personalitat –rigorositat i afabilitat o aquiescència- i un índex d’intensitat 

emocional on simplement s’han sumat les puntuacions (gens, una mica, 

quelcom, bastant, molt) de vuit emocions (algunes d’elles contradictòries) 

que els participants han afirmat haver sentit en resposta a la situació 

econòmica. Amb aquestes variables s’han estimat cinc models de regressió 

lineal, predient la variable presentada al gràfic 10.  Els resultats es 

presenten en el gràfic 11. 

 

 

Gràfic 11. Estimacions de la gravetat de la corrupció de partits 

 

 
 

El que cal observar en aquesta figura és com l’efecte inicial de ser dona 

(positiu i significatiu perquè és a la dreta de la ratlla vertical vermella que 

indica l’absència d’efecte si la barra horitzontal, és a dir, l’error estàndard 

d’un coeficient, la trepitja) varia amb la inclusió de distintes famílies de 

variables. En essència, no varia. Ni quan tenim en compte variables 

d’alienació política, ni quan tenim en compte variables relacionades amb 

les normes socials i la moralitat. I això malgrat que algunes d’aquestes 

variables sí tinguin un efecte significatiu. És el cas, per exemple, de 

considerar que l’obediència o les bones maneres són més importants que 

altres valors. Curiosament, aquestes percepcions més tradicionals 

redueixen els valors de la variable dependent, és a dir, es relacionen amb 

judicis més laxes de la corrupció dels partits polítics (potser identificant els 

votants dels partits més proclius a cometre-la). Però en qualsevol cas, tenir 

en compte aquestes percepcions de les normes socials no escurça ni 

augmenta les diferències entre homes i dones. Ara bé, quan tenim en 

compte l’emocionalitat i la personalitat, aquestes diferències sí varien, fins 

Dona

Interès per la política

Eficàcia política interna

Sentiment deure cívic (votar)

Bones maneres>curiositat

Obediència>Confiança en un/a mateix/a

La política és una lluita del be contra el mal

Índex emocionalitat i política

Personalitat rigorosa

Personalitat aquiescent

Alienació política

Normes Cíviques (submisses)

Emocions i personalitat

-1 -.5 0 .5

base controls socio-demo alienació pol. moral emocions i personalitat
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al punt de desaparèixer. Com indica la barra rosa pel coeficient “dona”, 

quan tenim en compte aquesta darrera família de variables, les diferències 

entre homes i dones ja no són significatives. Les persones més afables i 

rigoroses són les que més durament jutgen la corrupció partidista, així com 

les més emocionals. I aquests dos efectes anul·len l’efecte del gènere sobre 

les percepcions de la corrupció. 

 

En conclusió, al nostre territori existeixen algunes diferències pel que fa a 

la duresa en la percepció de la corrupció entre homes i dones. Aquestes 

diferències són petites, significatives i amb tendència a desaparèixer al 

llarg del temps. Quan estimem quines són les causes d’una major severitat 

en el judici moral d’un cas de corrupció política amb una mostra 

espanyola, quines són les millors variables explicatives, i quin grup de 

factors “absorbeix” millor l’efecte del gènere? Tot i que la percepció de les 

normes socials té alguna cosa a veure (valors més tradicionals tendint a 

disculpar més la corrupció), dos són els factors que eliminen les diferències 

de gènere: la intensitat emocional i la personalitat (rigorosa o amable). Es 

tracta de factors extremadament exògens (llunyans a la variable 

dependent), amb una càrrega genètica i una altra fonamentada en la 

socialització precoç dels individus. Si aquestes diferències (insistim, 

petites) són degudes a factors de socialització, estaríem parlant de 

patrons creats molt aviat a la vida dels individus (possiblement abans dels 

sis anys, quan en teoria acaba la formació de la personalitat). Finalment, 

aquesta prova estadística per a entendre les diferències en les percepcions 

de la corrupció entre homes i dones ens deixa les mateixes preguntes que 

quan observem diferències en el comportament (més o menys corrupte) 

dels i les líders: és possible que les dones s’erigeixin en defensores de les 

normes socials (del que “cal” fer, del que és “correcte”) perquè han entès 

que en elles raurà la transmissió de dites normes (criança, socialització de 

les criatures)? O perquè han entès que el càstig en cas de transgressió serà 

més dur per a elles? 

4.3. La corrupció, un altre efecte secundari del patriarcat? Carla Vallejo  

El major o menor grau de corrupció en un país és un dels indicadors més 

importants per determinar el seu nivell de desenvolupament democràtic. 

No en va la seva incidència dona la mesura de la qualitat i eficàcia de 

l'Administració Pública en el seu conjunt, com a garant d'un espai de 

llibertat en el qual la ciutadania pugui desenvolupar-se lliurement i fer 

efectius els seus drets. 

 

El conjunt de conductes que englobem en el terme corrupció, que no és per 

si mateix un concepte jurídic, preveu una sèrie de comportaments l'element 

comú dels quals és suposar una fallida o funcionament anormal dels 

serveis públics, que són utilitzats per a l'obtenció de finalitats particulars i 

no pel bé comú. 

 

Parlem d'una corrupció pública, però hem de saber que existeix també una 

corrupció privada i, dins d'ella, modalitats específiques que afecten 

principalment les dones. 
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Tanmateix, el concepte de corrupció que s'assumeix des dels òrgans de 

govern del poder judicial, i que és objecte d'especial seguiment i 

monitoratge, és únicament aquell que té a veure amb els delictes contra 

l'Administració Pública i l'ordenació del territori. 

 

Així, sota el concepte de corrupció es comprenen els següents delictes 

tipificats en el Codi Penal (CP): 

— Ordenació del territori, urbanisme i patrimoni històric. Arts. 320 i 322 CP 

— Prevaricació de funcionaris públics. Arts. 404, 405 i 408 CP 

— Infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets. Arts. 413, 

414, 415, 416, 417 i 418 CP 

— Suborn. Arts. 419, 420, 421 i 422 CP 

— Tràfic d'influències. Arts. 428, 429 i 430 CP 

— Malversació. Arts. 432, 433, 434 i 435 CP 

— Fraus i exaccions il·legals. Arts. 436, 437 i 438 CP 

— Negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos a 

l'exercici de la seva funció Arts. 439, 441, 442 i 443 CP 

— Corrupció en les transaccions comercials internacionals. Arts. 286, 3r i 

4t CP 

 

Sobre aquest concepte de corrupció cal preguntar-se si existeixen factors 

de gènere especials que provoquin una afectació diferent del fenomen en 

funció del sexe, bé de l'autor o autora, bé dels perjudicats. 

Resulta evident que, sent la corrupció un mal endèmic de les nostres 

societats, estarà forçosament afectada també per la cultura patriarcal i 

els rols de gènere que imperen encara en la nostra convivència. 

 

Es poden donar moltes respostes al per què existeix entre les dones una 

menor incidència de comportaments corruptes que entre els homes. La tesi 

més senzilla es centraria en la manca d'oportunitat, això és el limitat accés 

de les dones als centres de poder i a les xarxes informals de poder on es 

solen dur a terme aquestes conductes. 

D'altres tenen a veure amb la forma diferent en què ens eduquem i 

socialitzem homes i dones i com en uns es prima el desenvolupament de 

valors com la valentia, l'assumpció de risc, l'autoritat, la fermesa i el 

desenvolupament individual mentre que en les dones l'educació tendeix a 

fomentar principis com la cura, la interdependència, la sociabilitat i 

l'empatia. 

 

Aquesta socialització diferent dona lloc a sistemes de valors morals 

diversos? Existeix una moralitat femenina diferent de la masculina que, en 

cert sentit, ens prevé de comportaments corruptes? 
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No puc deixar d'esmentar aquí la teoria de la psicòloga feminista Carol 

Gilligan sobre les diferents aportacions que, en l'àmbit del desenvolupa-

ment moral, ofereixen homes i dones. 

Gilligan va ser alumna de Lawrence Kohlberg qui va desenvolupar un 

model ètic basat en l’anomenada Ètica de la Justícia. En les seves 

investigacions, Kohlberg va analitzar el comportament ètic i moral prenent 

com a base sempre individus homes a qui se'ls plantejava una sèrie de 

dilemes al llarg de la seva vida. 

Conclou partint d'això que el desenvolupament moral de l'individu va en 

paral·lel al seu desenvolupament cognitiu i que es poden distingir tres 

estadis: una primera fase preconvencional pròpia de la infantesa i inici de 

l'adolescència en el qual el desenvolupament moral del subjecte parteix de 

la simple satisfacció dels seus interessos actuant mitjançant l'estímul de la 

recerca del plaer i l'evitació del dolor. Una segona fase convencional en 

què l'individu es veu afectat pel context i el grup al qual pertany i que 

obliga a tenir en compte els desitjos i idees que els altres tenen d'un 

mateix. En aquesta fase l'ésser humà adapta la seva conducta a allò 

socialment exigible per poder seguir formant part del grup i seria l'estadi 

que assoleixen la majoria de les persones en arribar a l'edat adulta. 

 

L'última fase, postconvencional, és aquella en la qual l'individu és capaç de 

desenvolupar els seus propis valors ètics i morals diferents als de la 

societat. En aquesta situació la persona adaptarà i complirà els mandats 

socials sempre que no s'oposin als seus propis principis, que entén com 

a universals. Suposa el grau de desenvolupament moral més gran i implica 

un judici propi sobre allò que ha de ser comú a tots els éssers humans (el 

respecte a la vida, a la dignitat humana) i que ha de guiar sempre el 

comportament humà com a màximes universals. 

Per a Kohlberg aquest últim estadi estava vetat a la majoria de les dones 

que no eren capaces de fer judicis morals superiors atesa la seva tendèn-

cia a romandre en l'àmbit domèstic. 

 

Tanmateix, Carol Gilligan va posar de manifest una sèrie de limitacions en 

la teoria de Kohlberg lligades al fet que només atenia una classe de valors, 

els propis de l'ètica de la justícia, lligats a l'àmbit públic i a la satisfacció de 

principis morals superiors que s'han de complir en termes generals i 

abstractes. 

Obvia, tanmateix, que el desenvolupament moral de cada subjecte està 

condicionat per l'experiència vital i aquesta, sens dubte, influenciada per 

les relacions de desigualtat sexe/gènere. La posició oferida per Kolhberg 

està lligada amb una consideració com a universal d'una experiència 

concreta, la de l'home blanc, que exclou, tanmateix, la veu d'altres grups 

minoritaris i discriminats. 

 

Gilligan afirma l'existència d'un context majoritàriament femení en el que 

s'arriba al nivell postconvencional a través de valors com la 

interdependència i la cura. Això suposa tenir en compte en prendre cada 

decisió quina és l'afectació que aquesta produeix a individus concrets i no 

només la satisfacció de principis morals abstractes, construint-se una 
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ètica de la responsabilitat i la cura que ha d'entrar en relació i 

complementar-se amb l'ètica de la justícia. 

No es tracta, i així ho va exposar Gilligan i posteriorment Seyla Benhabib, 

que una ètica hagi de primar sobre una altra sinó que ambdues, 

conjuntament, configuren la moral completa. L'existència de principis 

abstractes no satisfà, per si mateix, les exigències d'un sistema de valors 

que ha de regir en el concret i no només en l'àmbit d’allò que és públic, 

també en allò que és privat. Per la seva part l'ètica de la cura corre el risc 

de limitar els deures de bon obrar únicament dins del context dels éssers 

que ens envolten i no davant de tota la humanitat. 

Una visió integradora d'ambdós sistemes que aspiri a la universalitat, però 

atenent al context i la situació de l'altre concret, és el que permet 

desenvolupar una teoria de la moralitat completa, que no es vegi afectada 

pels biaixos derivats d'una sola visió del món que ha estat l'imperant i que 

és la de l'home blanc liberal. 

 

Així doncs, cal preguntar-se si les diferents aportacions que l'experiència 

masculina i femenina poden oferir a l'hora de determinar un sistema moral 

concret incideixen d'alguna manera en la predisposició d'uns i altres a la 

comissió de delictes. 

 

Si atenem a les dades la menor predisposició de les dones cap al crim 

resulta de forma clara de les estadístiques de les que disposem. 

 

Crida particularment l’atenció el que passa en l'àmbit penitenciari on s'han 

viscut canvis de magnitud en els últims anys. Partim d'un augment 

exponencial del nombre de presos en el període que va des de 1975 fins 

l'any 2010, quan es va passar de 8.440 presos fins als 76.951 i una mitjana 

de 165 persones cada 100.000 habitants. 

 

A partir de 2010 el descens de la població penitenciària ha estat sostingut 

passant a ser de 126 persones cada 100.000 habitants (59.300 interns). 

 

El que tanmateix s'ha mantingut immutable o amb variacions molt 

escasses és el percentatge de dones preses que se situa en un 7.66% 

davant el 92,34% d'homes. Aquest percentatge (entre un 7 a un 8 per cent) 

s'ha mantingut invariable al llarg de la història. 

 

Si delimitem les dades als delictes dels que avui parlem es poden trobar 

certes diferències. Segons la informació que aporta el Consell General del 

Poder Judicial, i que es pren de les estadístiques judicials, des de 2015 fins 

a 2018 han estat processats per corrupció un total de 1.268 homes davant 

299 dones, sent aquestes el 23% dels casos. 

 

No obstant això, si parlem de condemnes de presó i acudim a 

l'Administració Penitenciària podem observar com en aquest mateix 

període de referència i en relació amb el què s'entén com a delictes contra 

l'Administració i la Hisenda Pública (no coincidents per tant de forma 

exacta amb el concepte de corrupció, encara que sí que engloba la majoria 
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de les conductes) han estat empresonats 1.004 homes i 90 dones, sent 

aquestes un 8,9% del total. 

 

Veiem doncs com els números són baixos, cridant a més l'atenció la 

diferència entre el percentatge de dones processades (més d'un 20% del 

total) i el d'aquelles que són finalment condemnades. 

 

Amb aquestes dades i fent un estudi de quatre sentències rellevants en 

l'àmbit de la corrupció és possible treure cert tipus de conclusions sobre, 

primer, si existeix una forma femenina o majoritàriament femenina de 

cometre delictes de corrupció i, en segon lloc, si es donen o no prejudicis 

sexistes a l'hora d'enjudiciar aquests delictes. 

Els esmentats prejudicis podrien portar a un judici més benèvol cap a les 

dones a les que se'ls arriben a aplicar estereotips que minimitzen la 

importància de la seva participació en els fets, arribant fins i tot a la falta 

de culpabilitat derivada del desconeixement. 

 

Donada la complexitat que resultaria d’una anàlisi sistemàtica de les ja 

milers de sentències dictades en casos de corrupció, m'he centrat en 

l'estudi de quatre d'elles que, segons el meu parer, són exemplificatives. 

 

Es tractaria de la Sentència del Cas Noos, dictada per l'Audiència 

Provincial de les Balears el 17 de febrer de 2017 i confirmada 

substancialment pel TS; la Sentència del Cas Gürtel de 24 de maig de 2018 

dictada per l'Audiència Nacional, la Sentència del TSJ de València 

cas Fitur de 10 de febrer de 2017, confirmada recentment pel Tribunal 

Suprem i la Sentència del Cas Palau de 29 de desembre de 2017. 

 

En totes les resolucions podem veure una sèrie de punts en comú que 

denoten clares diferències de gènere i que, molt resumidament, serien els 

següents: 

 

— El funcionament en xarxa o trama organitzada on en la seva cúspide i 

amb la màxima responsabilitat s’hi troben sempre homes, que són als 

qui s'imposen les penes més greus. 

— La participació secundària de les dones, el comportament de la qual bé 

queda impune o és qualificat com a cooperant sempre sota les ordres 

de la direcció. 

— La vinculació de les dones, sempre menys en nombre, amb els màxims 

dirigents de la trama (esposa, filla) existint a més relacions de 

dependència personal o professional. 

 

El Cas Noos podria ser un exemple de la utilització de certs estereotips de 

gènere que, al cap i a la fi, porten a l'absolució de dues dones (la 

Infanta Cristina i Ana María Texeiro) per considerar que elles mateixes 

desconeixien absolutament l'activitat dels seus marits així com haver estat 

utilitzades, i la vegada beneficiàries, del seu comportament criminal. 
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En ambdós casos estem davant de dues dones que intervenen en la 

constitució de societats pantalles que serveixen d'estructura per a la 

facturació de serveis inexistents i cometre defraudació fiscal. En el cas 

de Texeiro ocupava la condició d'administradora. 

 

L'absolució es basa en el desconeixement dels fets, ja que s'afirma que 

elles no sabien el que feien els seus marits ni assumien cap paper actiu a 

l'entramat. 

En concret s'afirma que “de la provisió probatòria practicada no resulta 

cap fet acreditat que permeti adverar la participació de la Sra. Eva en el fet 

il·lícit comès pel seu espòs. Cap dels testimonis, ni la secretària personal 

del Sr. Julio ni tampoc Arturo van atribuir a l'acusada cap intervenció en la 

gestió de la mercantil ni actuació de la que pogués inferir-se que d'una 

manera o un altre influís a la presa de decisions. En idèntic sentit es va 

pronunciar el testimoni Marcelino que va asseverar que Dña. Eva "no 

participava el més mínim a Aizoon". 

 

“No consta cap acreditació de la seva participació en l'activitat 

d'assessorament realitzada pel seu espòs per a diferents mercantils. 

Tampoc no pot derivar-se tal fet de la circumstància que disposés de 

capital de la mercantil per sufragar despeses domèstiques (sense perjudici 

d'ulteriors consideracions respecte de l'esmentada circumstància) ni del fet 

que subscrigués un contracte d'arrendament d'una estança del seu 

domicili familiar per destinar-lo al domicili social de la mercantil Aizoon, SL 

(foli 27.257. Volum 57. Peça 25). 

 

“En la seva conseqüència, el resultat de la prova plenària no permet a la 

Sala assolir la convicció de què la Sra. Eva coadjuvés de cap manera a la 

realització del fet típic ni, tampoc, que no assumís la condició 

d'administrador de fet de la mercantil. Entesa, aquesta última condició, 

com a aquella que es presenta en qui, sense ostentar formalment la 

qualitat d'administrador de la societat, exerceixi poders de decisió, 

adoptant o imposant decisions de gestió ( SSTS 59/2007, de 26 de gener 

(EDJ 2007/5399) i 816/2006, de 26 de juny)” 

 

“En idèntic sentit hem de pronunciar-nos respecte de la Sra. Mercè. 

Respecte de l'acusada tampoc no s'ha adverat cap fet acreditat del qual 

pogués inferir-se la seva intervenció en la presa de decisions directives que, 

d'altra banda, cap dels intervinents (acusats, testimonis o pèrits) no li 

atribueix. Cap d'ells no li assigna cap participació en les negociacions, en 

les presentacions dels projectes, reunions de treball o descriu la seva 

intervenció en cap dels congressos, cimeres i esdeveniments organitzats 

per Nóos. 

La seva participació es limita a aspectes d'índole administrativa interna 

(tots els treballadors es refereixen a ella com la persona que els va 

entrevistar o amb qui van formalitzar el contracte) i sempre depenent en 

última instància de les decisions preses pel seu espòs o pel Sr. Julio. 

Malgrat figurar nominalment com a sòcia o administradora no idea ni 

https://online.elderecho.com/welcome.do;jsessionid=72A69894677BE7A9E5E7299AC1E0A607.TC_ONLINE04
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organitza cap projecte ni figura situada al nivell dels fundadors en la 

mesura en la qual no ostenta poder de decisió sobre continguts, projectes, 

negociacions, contractació i organització interna de Nóos. I, molt menys de 

la distribució i repartiment dels recursos generats. Ni, tampoc, s'advera 

intervenció alguna de l'acusada en l'execució d'acció conscient dirigida a la 

defraudació a l'erari públic” 

(la sentència està anonimitzada i els noms reals omesos) 

 

Una canvi de tendència el veiem en la Sentència Gürtel on sí que se li 

reconeix un paper actiu a l'esposa del llavors tresorer del PP a la qual es fa 

col·laboradora necessària i autora de diversos delictes contra la hisenda 

pública, blanqueig de capitals, apropiació indeguda i falsedat documental. 

Així s'indica en la sentència que “Doncs bé, sense negar la procedència 

il·lícita dels fons, considerem que no s'ha de descartar una participació 

activa per part de ROSALÍA IGLESIAS en la defraudació al fisc, perquè, 

perquè tingués lloc, encara que va caldre partir de l'ocultació d'aquests 

fons a la Hisenda Pública, aquesta ocultació es va articular mitjançant uns 

artificis en els quals va ser fonamental la seva intervenció. Vagi per 

endavant, que hem descartat aquesta falta de coneixement i ignorància 

per part de ROSALÍA IGLESIAS que al·legava la seva defensa, i hem donat 

per provat que, de no haver comptat amb l'autorització de ROSALÍA, 

sabent aquesta que tenia com a funció la de recollir fons de procedència 

il·lícita aconseguits pel seu marit, no les va poder obrir, o que també ella 

tenia capacitat de disposició, o com circulaven fons de tal procedència per 

aquests comptes, que eren seves (recordem, per exemple, les 

transferències d'aquests diners al compte BISBAT), o com, coneixedora de 

tal il·lícita procedència dels fons, en la mesura que es feien els ingressos 

ocultant la seva procedència, els assumia com a propis.” 

 

En aquest cas es reconeix una participació rellevant de la dona en la trama 

que, tanmateix, no arriba al nivell de responsable de l'organització, sent 

substancial la diferència de pena existent entre la que se li imposa a ella 

davant el seu marit (15 anys de presó davant 30). 

 

En la Sentència Fitur, ferma per resolució del Tribunal Suprem de 8 de 

maig de 2018 que la confirma íntegrament, observem un canvi derivat del 

paper protagonista que, en aquesta ocasió, tindria una dona en tant que 

ocupava el càrrec de consellera de Turisme i era, per tant, el càrrec a 

corrompre a fi d'obtenir els contractes de la fira en qüestió. Malgrat això 

les condemnes continuen sent menors que les corresponents als “caps de 

la trama” (9 anys enfront 13) sent també en aquest cas els empresaris de la 

trama els que protagonitzen el paper actiu de corruptors i organitzadors 

de l'estructura criminal. 

Finalment, en la Sentència del Cas Palau observem una participació 

femenina, com en tots els supòsits anteriors supeditada a la direcció d'una 

trama dirigida per homes, però en la que aquesta assumeix un paper 

fonamental com a “cap organitzatiu” que manté una complexa estructura 

econòmica i societària, així com d'entramats comptables i financers, que 

permet la desviació de fons per a interessos particulars. 
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Resulta impossible, per tant, no veure un biaix de gènere en la comissió de 

delictes de corrupció, com, d'altra banda, hi ha en tots els delictes. 

 

Les causes de les diferències existents han, sens dubte, de ser analitzades 

amb valor, ja que les dades són tossudes i les diferències ressaltades 

rellevants. 

 

Finalment, no vull deixar d'esmentar un concret cas de corrupció, poc 

estudiat, i que sol tenir a la dona com a principal víctima. Em refereixo a la 

corrupció sexual també coneguda com a sextorsió. 

 

El concepte habitual o usual amb què s'identifica aquest vocable està 

relacionat amb la conducta del que amenaça amb difondre imatges 

intimes o enregistraments privats que tingui en el seu poder havent estat 

lliurades per la víctima i que aprofiti aquesta situació per obtenir un 

benefici sexual o d'un altre tipus. 

És una figura que sí que té una resposta penal específica. Anteriorment a 

la reforma de la llei 1/2015 el seu retret penal venia a través de la 

modalitat d'amenaces de l'article 171.2 (exigir quantitat o recompensa sota 

amenaces de difondre fets referents a la vida privada). 

Aquesta figura exigia, tanmateix, una amenaça condicional sense la qual 

el delicte no podia donar-se. 

Ja de forma més específica la llei 1/2015 introdueix com a delicte contra la 

intimitat (art 197.7) la difusió de vídeos, imatges o enregistraments que, 

havent estat obtingudes prèviament amb l'anuència de la víctima en un 

àmbit intim o enviades en el que es coneix com a sexting (enviament per 

les xarxes d'imatges o vídeos íntims) es transmeten o difonen a un tercer 

sense el seu consentiment. No s'exigeix en aquest cas una prèvia coacció o 

exigència de l'autor que actuï com a pressupost per no realitzar la difusió, 

n'hi ha prou amb el sol enviament de l'enregistrament o imatge intima 

perquè es produeixi el delicte. 

 

Existeix, tanmateix, una segona accepció a què se li fa menys atenció i que 

no té una resposta tan clara en l'àmbit penal i és la de la sextorisió entesa 

com un supòsit de corrupció sexual. 

 

Ens referiríem a la conducta de qui, abusant d'una posició d'autoritat o 

confiança sol·licita o accepta d'algú un favor sexual a canvi d'alguna cosa 

que està a les seves mans, donar o negar o simplement prevalent-se de tal 

condició. Es tractaria d'utilitzar el sexe com a moneda de canvi entre 

persones que no estan en peu d'igualtat i generant, per tant, una situació 

de desassossec, coacció o pressió en la víctima que coarta la seva llibertat. 

 

Aquest xantatge (o corrupció sexual) no és en absolut nou, i de fet formes 

específiques de sextorsió tenen regulació en el codi Penal; la conducta no 

és nova, el terme pot ser-ho més. 

 

Així són supòsits de sextorsió l'assetjament sexual en l'àmbit laboral a què 

es refereix l'article 184 del Codi Penal quan castiga al qui sol·licités 
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sexualment una altra persona en l'àmbit d'una relació laboral, docent o de 

prestació de serveis continuada o habitual. 

 

També hi ha una regulació específica a l'article 443 on es castiga  

l'autoritat o funcionari públic que sol·licités sexualment a una persona per 

a si mateix o per a un tercer si l'esmentada persona tingués, el mateix o els 

seus familiars directes (ascendents, descendents cònjuge o germans) 

pretensions o assumptes sobre els quals aquest funcionari hagi de resoldre 

o evacuar informe. 

 

L'apartat 2 castiga el funcionari d'institucions penitenciàries o de centres 

de protecció i correcció de menors que sol·licités sexualment una persona 

subjecta a la seva guarda i a familiars directes de persones subjectes a la 

seva guarda. 

 

Per últim i recentment regulat el child grooming que és una modalitat 

de sextorsió o ciberassetjament que s'ha introduït a l'article 

183, ter apartat 2 que castiga al que per mitjà de la tecnologia contacti 

amb de menors de 16 anys i realitzi actes encaminats a entabanar-lo 

perquè li enviï imatges pornogràfiques. 

 

La sextorsió existeix i diferents modalitats de la mateixa estan tipificades i 

ens poden servir en aquest espai de reflexió. Una de les reflexions és si no 

s'hauria de preveure una resposta unitària i global d'aquesta figura que en 

certa manera s'esgota en les formes d'extorsió que es castiguen 

penalment. 

 

El problema de que només s'estableixin regulacions específiques per a 

determinades conductes en àmbits concrets és que si la mateixa conducta 

es produeix fora d'aquest àmbit queda despenalitzada. 

No podem oblidar com actua el dret penal i la prohibició d'extensió 

analògica de les conductes a supòsits diferents dels expressament 

establerts en les mateixes. Això pot comportar que conductes d'idèntica 

gravetat i que produeixen la mateixa lesió al bé jurídic protegit es quedin 

sense càstig. 

 

Començo esmentant el child grooming i la reforma operada a l'article 183 

que produeix la paradoxal conseqüència de castigar la sol·licitud a un 

menor d'imatges sexuals realitzada a través del telèfon o les noves 

tecnologies, però si aquesta sol·licitud es realitza directament en persona o 

per carta (carta tradicional, no correu electrònic), la conducta no seria 

punible tot i revestir idèntica gravetat. 

 

El mateix passa amb l'article 443 quan castiga els funcionaris 

d'establiments penitenciaris o de centres de menors que sol·licitin 

sexualment persones que es troben sota la seva guarda. 

 

Oblida el precepte supòsits de fet molt similars però que no tenen empara 

en la norma. Així passa per exemple amb persones que es trobin en centres 
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d'internament d'estrangers si són objecte de tals sol·licituds pels 

funcionaris encarregats de la seva guarda. 

 

És un supòsit que ja s'ha donat, va existir un procés penal sobre això i una 

sentència absolutòria dictada per l'Audiència Provincial de Màlaga de 5 de 

juny de 2015 en el cas seguit davant cinc policies encarregats de la 

Custòdia d'un Centre d'Internament d'Estrangers que es va acusar de 

celebrar festes, insinuar-se i arribar a mantenir relacions sexuals amb les 

internes. 

L'acusació en aquest cas va ser només per un delicte d'abús sexual per 

consentiment viciat de les internes i després del procés es va dictar 

sentència absolutòria en entendre que no existien prou proves per 

assegurar que el contacte sexual s'hagués produït, encara que sí que n'hi 

havia de les festes que van arribar a documentar-se en fotografies, on es 

bevia alcohol, s'apagaven les  càmeres de seguretat i, segons les víctimes, 

es produïen constants insinuacions i requeriments. 

 

Com he dit la sentència va ser absolutòria pel delicte objecte d'acusació, 

que era d’abús sexual i basada en la falta de prova concreta en relació 

amb els mateixos. No obstant això, aquesta sentència també recull i 

estima una petició que va fer l'acusació popular Andalucía Acoge qui, 

emparant-se a l'article 4.2 de Codi Penal, va sol·licitar del Tribunal 

que instés el Govern a què sancionés, en els mateixos termes que als 

funcionaris de presons, a aquells funcionaris que van dur a terme aquesta 

conducta en relació amb interns en un CIE. 

Aquesta petició va ser assumida i la resolució dedica el fonament de dret 

quinzè a exposar les raons per les quals entén que la conducta que en 

aquest cas sí que s'estima provada i que afectava els policies acusats 

hauria de ser mereixedora d'una sanció penal que no es va aplicar en 

aquest cas per aplicació del principi de tipicitat. 

 

Si analitzem la situació amb detall resulta molt fàcil imaginar situacions de 

poder o prevalença en les quals una sol·licitud sexual mereixeria idèntica 

sanció que en els supòsits legalment previstos (sanitaris encarregats de la 

cura de persones malaltes, monitors o tutors que assumeixin la cura 

temporal de menors, o qualsevol persona que, en un moment puntual, té 

capacitat d'influir o decidir aspectes importants sobre la vida d'altre sense 

ser funcionari públic, per exemple en una entrevista de treball en la qual la 

relació laboral encara no s'ha constituït i on per tant no es pugui aplicar 

l'article 184) 

 

La casuística és immensa per això seria aconsellable abordar com a 

proposta de lege ferenda un estudi global del fenomen que inclogui tots els 

supòsits en els quals la sextorsió o corrupció sexual pot donar-se, donat 

que els instruments actuals no són suficients i, com hem vist, es deixen 

conductes pel camí. 
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4.4. El debat entre els intervinents i amb el públic  

El debat va ser enriquidor, amb cinc preguntes: 

 

1. Què passarà d’aquí 20 anys, quan les dones tinguin major bagatge 

polític? Serem una societat més equitativa? 

La magistrada Carla Vallejo va explicar que des del 1975 fins a l’actualitat 

el percentatge de dones a la presó a Espanya s’ha mantingut fixe, amb en 

un escàs 8% de dones recluses del total de població penitenciària, que 

actualment se situa en unes 59.000 persones. La jutgessa també va 

compartir: “si socialment desenvolupem una democràcia de qualitat, a 

menys corrupció hi haurà més accés de les dones a càrrecs de 

responsabilitats.” 

 

2. Es pregunta per la influència del “factor masclista” i la “variable 

cultural” en les respostes donades en els experiments entre homes i dones 

ja, al seu parer, que “la perspectiva de gènere fa poc temps que 

s’analitza”. 

La professora Aina Gallego va respondre que “Espanya no es percep més 

masclisme que a d’altres països d’Europa” i que els experiments de 

laboratori “són molt controlats” perquè no hi surti un biaix. En el debat 

social -va admetre Gallego- és diferent i passats dos anys de l’agressió 

sexual de La Manada, “la narrativa es desplaça, es veuen que hi ha homes 

mediocres” i davant moviments feministes forts “surt Vox i la dreta radical 

del poder més descarnat”. En aquest sentit, la investigadora Galais va 

afegir-hi que “l’extrema dreta ja hi era i ara surt. És el masclisme modern”. 

 

3. Un assistent pregunta: per què les dones són menys violentes? I la 

moderadora hi afegeix si és l’educació o la formació rebuda entre els 

diferents sexes que marca les persones. 

La professora Gallego va atribuir a “factors de socialització” que la dona 

tinguin comportaments menys violents i obedients, com abans havia 

explicat la doctora Román.  La magistrada Vallejo va reivindicar que “no 

s’ha d’educat en masculí o en femení sinó que el valor, el lideratge, el 

cuidar siguin pautes de l’ésser humà” i va defensar que des de l’educació 

secundària s’eduqui en perspectiva de gènere, com ara ho faran els jutges i 

jutgesses d’Espanya, no només els que estiguin en un jutjat especialitzat 

de violència masclista. En aquest sentit, la investigadora Galais va 

assegurar: “hem vist un canvi en la visió de les dones.” 

 

4. El càstig al corrupte i al corruptor és el mateix? 

La jutgessa Carla Vallejo va explicar que el Codi Penal “castiga més al 

funcionari corrupte, que a qui li paga”, diferència que considera correcte. 

També va oferir una dada reveladora: “no recordo cap dona corruptora, 

que sigui la líder” i tal com va explicar a la seva ponència, en els casos de 

corrupció la dona sempre té un paper secundari, de feble, com el fet 
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d’estar en una societat familiar per consell del marit, i va citar dos casos 

paradigmàtics: el cas Nóos i el del Palau de la Música. El professor Víctor 

Lapuente va participar en el debat i va explicar l’annècdota de 

l’exdirectora del FMI i ara nomenada a encapçalar el Banc Central 

Europeu, Christine Lagarde, que assegurava que “la gran crisi provocada 

pel banc Lehman Brothers no s’hagués produït si fossin les sisters”, és a dir 

dones germanes. Als països nòrdics, que es consideren més evolucionats 

també va haver un cas greu de corrupció de la banca a Islàndia. Hi exposa 

que la tendència actual és que “els consells d’administració de les 

empreses siguin diversificats, amb minories i heterogeni” per evitar crisis 

com la de Toyota “on tot eren homes i grans”. El professor Lapuente va 

asseverar que “la sociabilització és el més importat” i que la diferència 

entre sexes, al final s’interrelacionen. 

 

5. En aquesta mirada patriarcal, també hi ha homes obedients que 

pateixen perquè han de ser violents, exposava una assistent del curs. 

La magistrada Vallejo va ser ben clara: “Els homes també han de fer la 

seva revolució” I la investigadora Carol Galais va indicar que 

“l’emocionalitat” pot marcar la personalitat. 
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5. Les dones i l’exercici del poder 

5.1. Intervenció de Maria de la Fuente Vázquez  

Bona tarda i gràcies per convidar-me. Felicito a l’Oficina Antifrau 

proposar-nos un debat i una reflexió que és audaç i al mateix temps molt 

necessària.  

Jo parlaré del poder i el gènere, i especialment del poder polític, tot i que 

crec que les reflexions són aplicables a altres àmbits, com l’econòmic, 

l’associatiu o el judicial.  

Seguint la lògica del títol proposat per a la ponència, he dividit la meva 

intervenció en tres preguntes. La primera: per què el poder es resisteix a les 

dones? La segona: és possible mirar el poder amb ulls de dona? I finalment:  

les dones en l’exercici del poder: igualtat o diferència? 

 

Per què el poder es resisteix a les dones? 

No cal dir que el poder s’ha resistit durant centenars d’anys a la presència, 

la participació i la veu de les dones. I aquest és el primer que cal abordar 

en una ponència sobre dones i poder. Sense anar tan enrere, us proposo 

l’anàlisi del nostre context durant les darreres tres dècades. Què hi 

passava? Que el poder s’ha anat amagant fins a fer-se molt difícil de 

confrontar des d’un punt de vista de gènere. M’explico:  

Allò que no es veu no es pot canviar. 

En primer lloc no es parlava de poder. Es parlava de llocs de presa de 

decisió o de llocs de responsabilitat. Aquests eufemismes servien per a 

ometre que aquesta activitat, on visiblement només hi havia persones d’un 

col·lectiu molt minoritari, no estava relacionada amb el sosteniment de les 

jerarquies socials a favor d’aquest mateix col·lectiu. Parlo dels homes, però 

no de tots: eren homes de de classes mitjanes o mitjanes-altes, 

heterosexuals (o amb aparença d’heterosexualitat), d’edat mitjana o 

mitjana alta i per descomptat blancs, és a dir, als quals no els podíem 

atribuir ni ser estrangers, ni ser gitanos. Ja no diguem sense cap 

discapacitat.  

En segon lloc, s’abordava la necessitat de preguntar-se per què les dones 

no hi accedien, traient els homes de l’equació. Així la pregunta era sobre 

per què les dones no volien o no podien accedir als llocs de responsabilitat 

i es proposaven mesures de capacitació, mesures d’aprendre a parlar en 

públic, o en els casos més ambiciosos, la promoció de xarxes de dones, 

amb l’esperança que es fessin suport mutu. Aquestes mesures són bones i 

útils. Però no van a atacar la injustícia que hi ha darrera el fet que les 

dones estiguem sistemàticament relegades a una minoria o fins i tot a ser 

excepcionals, en els llocs de poder. Aquesta estratègia problematitza la 

manera de ser de les dones i no problematitza la manera de ser dels 

homes, que, com veurem, de fet marca l’empremta de com s’exerceix el 

poder a dia d’avui. I aquí cal recordar: les dones no tenim cap problema a 

resoldre. Tenim nivells formatius més alts que els homes, i en particular en 
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les ciències socials i les humanitats, és a dir, les que tenen a veure amb el 

coneixement de la societat i de les persones. Tenim experiències que els 

homes no tenen i que semblen -o semblaven- proscrites de l’esfera pública. 

I si, de vegades, mostrem poc interès per l’exercici de càrrecs de 

responsabilitat, cal preguntar-se, no tant què els passa a les dones, sinó 

que els passa a aquests càrrecs. Sovint sobrecarregats de la mera 

demostració, també d’obligacions implícites i finalment de tasques 

informals que van en contra, no ja dels interessos de les dones, sinó del que 

el sentit comú ens diu que és una gestió eficient del temps. En els grups de 

discussió de les recerques apareix sovint aquesta reflexió: tanta dedicació, 

tantes energies, tants nervis, per aconseguir, finalment, tan poca cosa.  

Avui aquest marc avui ha estat alterat: el dia 1 de juliol, al Parlament de les 

Dones, esdeveniment que aplegava dones parlamentàries i representants 

de les associacions de dones, es parlava de la sobre-representació 

masculina. 

En tercer lloc, només s’identificava el poder en els llocs de representació 

formal derivat de l’anterior, es pensava en el poder en una lògica 

distributiva i això acotava de manera important què es podia conèixer i 

transformar. La lògica distributiva de la justícia és la idea que el poder és 

com si fos un recurs: com si fossin diners o treball: es pot sumar i restar. I si 

en donem a uns, els en traiem en la mateixa proporció als altres. Això és 

cert en alguns casos, en particular si parlem de comptar seients: escons, 

posicions en un consell de direcció o en un òrgan judicial. Però com 

veurem, el poder està operant abans que no es decideixin com es 

reparteixin aquests seients i quina part del pastís es queda cadascú13.  El 

marc distributiu, d’alguna manera extreu el poder mateix de l’anàlisi de 

poder. 

Potser l'exemple més gràfic de l'aplicació d’aquest punt de vista és la 

proposta de la distribució de llocs de representació política en la mateixa 

proporció entre homes i dones, la paritat. Jo sóc una ferma defensora de 

les quotes i de la paritat. Repartir els llocs de decisió és una condició 

necessària per a modificar les relacions de poder. Però no és una relació 

suficient. La idea és que cal canviar les normes de joc. Repartir les 

posicions de representació entre persones d’un sexe o un altre, d’un 

col·lectiu o un altre, si no es poden canviar aquestes normes, és millor que 

res. Però no farà un canvi substancial sobre les jerarquies socials, en 

aquest cas, de gènere.  

L'èxit d'aquesta forma de veure la qüestió del poder en el terreny polític i 

científic pot ser degut al seu caràcter fàcilment mesurable i a la claredat 

de la relació entre problema polític i solució d'aquest. Si fos tan fàcil 

canviar les relacions de poder, ja fa temps que s’hauria aconseguit. La idea 

que el poder que guanyen uns el perden uns altres dificulta entendre els 

processos d’empoderament col·lectiu o de transformació de les relacions 

socials en un sentit democratitzador o revolucionari, o al contrari, de 

processos de desempoderament com ara el cas del totalitarisme14. Tampoc 

                                                 
13 Aquesta crítica l’han fet pensadores feministes anglosaxones, com Iris Marion Young o Amy Allen.  

14 Squires, Judith. 2000. Gender in Political Theory. Londres: Wiley-Blackwell. 
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ens permet identificar la immensa dificultat de modificar la situació en 

contextos aparentment igualitaris o fins i tot en contextos de feminització 

(com podria ser el sector sanitari, per exemple). Finalment, aquesta 

manera tan restrictiva de veure el poder ens el mostra com una activitat 

intencional i amaga el fet que la majoria de persones participem en 

fenòmens de subordinació sense haver-ho decidit, i fins i tot sense ser-ne 

conscients, a causa de la posició que ocupem en la societat. 

. Fent visibles diferents formes de poder a la vida política 

La representació és un moment important, però només un moment en les 

relacions generalitzades de poder als partits polítics. En el cas que jo vaig 

poder estudiar, el dels partits polítics, vaig comprovar com els mecanismes 

de poder estan en marxa en dimensions molt menys visibles de l’activitat 

política.  

Sense entretenir-me en detalls sobre la recerca, sí m’agradaria compartir 

que vaig identificar cinc formes de poder en la vida partidista, que podien 

tenir o no homes i dones. Només dues d’aquests tipus de poder tenien un 

origen formal, estaven regulats per normes establertes. En canvi d’altres 

eren de tipus informal.   

• L'afiliació: el poder per formal bàsic de les persones en els partits polítics; 

• La participació efectiva: és el poder per efectiu de les persones afiliades 

d’actuar; 

• La representació: és el poder formal, al qual accedeixen algunes 

persones; 

• La capacitat d’agència dels i les representants: poder per efectiu d’actuar 

de les persones que ja ostenten posicions de representació;  

• El comandament efectiu dels i les representants: és el poder de restringir 

les accions d’altres que ja ostenten posicions de representació. 

Així, el repartiment de posicions de representació no mostren més que la 

punta de l'iceberg. Les barreres al poder es produeixen en diverses formes: 

(1) La dificultat per a afiliar-se, (2) la dificultat d'exercir una participació 

efectiva, (3) la dificultat per accedir a una posició de representació, (4) la 

dificultat per desenvolupar les seves capacitats en aquesta posició, i (5) la 

dificultat per exercir el comandament des d'aquesta posició. 

També els mecanismes de desempoderament o subordinació de les dones 

en els partits eren molt més complexes, variats i multidimensionals del que 

podria semblar. Hi ha elements culturals i socials externs als partits 

mateixos: la desigualtat en reconeixement familiar que experimenten 

homes i dones que es volen dedicar a aquesta activitat, la sobrecàrrega 

femenina de treball, el masclisme i l'assignació cultural de la política als 

homes, i el descrèdit de la política entre les dones. Són elements de 

caràcter estructural i que no poden ser entesos com problemes individuals; 

ni tampoc com elements aliens als partits mateixos, que haurien d'actuar 

contrarestant-los. 

En segon lloc, es troben elements vinculats a la motivació i la forma 

d'actuar d’homes i de dones en el marc del conjunt de normes formals o, 

sobretot, informals que funcionen mantenint les organitzacions com a tals, 
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és a dir un terreny de joc. Els homes i les dones perceben i actuen diferent, i 

això implica una desavantatge per a les segones, que seran percebudes 

com a “menys adequades” i premiades per als primers. Són predisposicions 

com el fet de que la teva mateixa identitat depengui o no del teu rol dins la 

política, o la prioritat que dones a la política entre totes les facetes de la 

teva vida. També l’autopercepció sobre si ets adequat/da o no per a 

aquesta activitat, i la diferent forma d’actuar (performativitat). També  la 

proactivitat a l’hora de postular-se per un càrrec polític.  

En tercer lloc, vaig identificar deficiències de funcionament dins dels 

partits. D'una banda, s'assenyalava el mal funcionament dels òrgans i 

procediments de presa de decisió, la presa de decisió informal i l'existència 

d'una aristocràcia i una mesocràcia (homes que podien canviar de posició 

però sempre hi eren). També es donen pràctiques culturals en el marc de la 

vida partidària amb un impacte excloent de les dones: l'hegemonia de la 

masculinitat normativa en les "formes d'actuar", la complicitat masculina o 

la menysvaloració de les dones com agents polítics. Aquests mecanismes 

operen impedint als nous actors modificar les normes formals i informals, i 

per tant a favor de l'estabilitat i en contra del canvi d'aquestes 

organitzacions. En darrer lloc, s'assenyalaven pràctiques culturals 

estructurades per una lògica de gènere o directament sexista: pràctiques 

com la cosificació de les dones, la generització de les responsabilitats (la 

segregació horitzontal), i l'hostilitat cap a l'acció col·lectiva femenina (una 

forma de  misogínia).  

És possible mirar el poder amb ulls de dona? 

. L’experiència femenina per a una mirada diferent al poder 

Val la pena assenyalar que dues de les teories més originals sobre el poder 

han estat creades per dues dones: Hannah Arendt15 i Hanna Pitkin16. Totes 

dues autores han estat molt influents en la construcció d'una forma 

alternativa de comprendre el poder i són considerades, avui, clàssiques. Es 

tractaria de descriure una relació política fonamental en la societat de 

manera diferent a com la teníem entesa, com la capacitat de constrènyer 

les decisions d’altres persones o grups, el poder sobre altri. Malgrat no 

tractar-se d’autores feministes, les seves propostes van ser preses com a 

referències en la tasca feminista de definir una idea del poder que reflectís 

l’experiència de les dones sobre el mateix. Un poder creatiu, vinculat al 

desenvolupament propi o de tercers / es. Un poder de o poder per a [power 

to]. Es tracta d’una crítica de la tradició androcèntrica, no només en el 

terreny de la pràctica política, sinó també en el de l’epistemogologia. La 

idea seria que el poder no era com ens han volgut fer creure i que les dones 

són poderoses, en un sentit diferent.  

Diverses perspectives feministes desmunten la lògica hegemònica del que 

és el poder perquè la consideren parcial i incapaç d’explicar unes relacions 

                                                 
15 Arendt, Hannah. 2003. Hannah Arendt, Entre el pasado y el futuro: ocho ejercicios sobre la reflexión 

política, Barcelona: Edicions Península 62, i Arendt, Hannah. 2005. Sobre la violencia, Madrid: Alianza. 

16 Pitkin, Hanna F. 1967. The Concept of Representation. Ewing: University of California Press. 
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sociopolítiques on les dones són presents. En definitiva, una concepció 

androcèntrica de la vida en societat. Per a dur a terme aquestes 

reconceptualitzacions feministes sobre el poder és imprescindible la 

revaloració de l'experiència real de les dones i utilitzar aquesta experiència 

com un element per a l’anàlisi crítica i la pràctica alternativa. Per a moltes 

d’elles, l’experiència de la maternitat és, en aquest sentit, clau.  

En el poder de en les diverses tradicions feministes ni la jerarquia ni la 

violència hi tenen un paper. Però aquest gir comú es produirà de diferents 

maneres en diversos contextos. Algunes sostindran que la cura d’altri és la 

referència del poder a traslladar a l’esfera pública, fins ara dominada pels 

homes. En aquest cas es posa en primer pla el caràcter relacional de les 

persones, i en el poder com a empoderament d’altre. Altres optaran per 

reconstruir unes relacions socials on sigui l’autoritat i no el poder, el que les 

defineixi. En aquest cas el poder es revisa des de la perspectiva de la 

llibertat respecte l’ordre simbòlic hegemònic, i es proposa un 

empoderament propi a través de l’atorgament d’autoritat a altres dones. 

Altres buscaran l’equilibri entre les diverses maneres d’entendre el poder 

(sobre, de, amb), per tal de poder distingir quins elements del poder avui 

podem reivindicar i quins cal rebutjar per a una societat més justa. Sota el 

meu punt de vista, però, una de les aplicacions pràctiques més fructíferes 

d’aquest gir del concepte de poder és el que ens ofereixen les pràctiques 

d’empoderament. 

L’empoderament: potencials i trampes 

L’empoderament ha estat una pràctica originada en les polítiques de 

desenvolupament amb perspectiva de gènere o feministes. S’ha exportat a 

la resta del món des de l’Índia i alguns països d’Amèrica Llatina, on es va 

començar a posar a la pràctica en grups de dones de comunitats 

oprimides. L'empoderament (o apoderament) de les dones o altres 

col·lectius en situació de subordinació és un procés per mitjà del qual 

aquestes desenvolupen la capacitat d'incrementar la seva autoconfiança i 

la seva força interna, guanyar veu, adquirir cert grau de control sobre les 

seves vides quotidianes, identificar els factors que determinen la seva 

posició i desafiar-los individual o col·lectivament17.  

L'empoderament succeeix quan els individus i els grups organitzats són 

capaços d'imaginar el seu món d'una manera diferent, així com de fer 

realitat aquesta visió mitjançant un canvi en les relacions de poder. És un 

procés de transformació de les persones i els col·lectius, que s'inicia a 

partir d'una posició de manca de poder i que s'ha de donar en un sentit de 

baix a dalt i de dins (de cada persona) a fora (a les relacions socials i 

econòmiques). Inclou els diferents tipus de poder que ja he esmentat 

(poder de, poder sobre, poder amb). Es tracta d'un procés que va de 

l'agència individual a la transformació social, i en el qual intervenen 

elements psicològics, educatius, culturals, ambientals, socials i polítics. 

Com hem dit, es va posar a la pràctica en col·lectius de comunitats 

oprimides especialment a Amèrica Llatina, aconseguint notables èxits. 

                                                 
17 Batliwala, Srilatha 1993. Empowerment of Women in South Asia. FFHC/AD Programme Officer. 
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Cal, però, assenyalar que la difusió social i institucional del concepte 

d'empoderament de les dones, en particular en la dècada dels noranta, ha 

diversificat els seus usos i, en conseqüència, també els seus significats. La 

IV Conferència Mundial sobre les Dones va adoptar l'any 1995 aquest 

terme que, des de llavors, ha estat utilitzat per organismes de les Nacions 

Unides com un objectiu de les polítiques públiques, fins al punt de ser el 

tercer dels Objectius del Mil·lenni. Aquesta institucionalització ha tingut 

ressò en organitzacions privades i institucions nacionals, produint-se una 

diversificació d’usos que ha acabat sent problemàtica. 

El problema de la popularització del procés de l’empoderament com a 

objectiu de les polítiques públiques és que han mostrat com en ocasions 

aquestes iniciatives poden consolidar les jerarquies existents18. 

L’empoderament s’ha buidat sovint de contingut transformador caient en 

l'individualisme (s'oculta la dimensió col·lectiva i per tant es despolititza el 

concepte), el psicologicisme (s'identifica el desempoderament com un 

problema subjectiu i no fruit de les condicions reals de vida), 

l'economicisme (es redueix a l'accés a fonts econòmiques per a la 

incorporació a l'economia de mercat) o la banalització (es limita a designar 

la suma d'indicadors quantitatius predefinits, distorsionant l'especificitat 

del procés en cada context). Totes aquestes distorsions han fet que el 

concepte d'apoderament sigui, en l'actualitat, molt discutit. 

 

Les dones en l’exercici del poder (sobre): igualtat o diferència?  

. Les dones als llocs de representació 

Retornem a la qüestió del poder entès com a poder sobre, és a dir, en un 

sentit més tradicional i hegemònic, ja que és el que provoca, en relació al 

gènere, més debat social. Avui, malgrat la dificultat de mesurar l’abast del 

canvi, sabem que les posicions de poder polític formal -i també l’exercici 

del poder  informal- estan més repartides entre homes i dones que fa deu 

anys. Cal, però, esmentar dues prevencions al respecte. La primera és que 

quan parlem de dones, no parlem de totes elles indistintament. 

Possiblement l’augment del poder d’algunes dones hagi tingut com a 

efecte un augment de la desigualtat i les jerarquies entre les dones 

mateixes. És a dir, hi ha sectors de dones que segueixen tenint tan lluny el 

poder com sempre, i que a més s’enfronten a la invisibilització afegida 

provocada per la percepció que “les dones ja han arribat al poder”. L’altra 

advertència és que tinc la impressió que  el poder polític ha perdut pes 

respecte d’altres esferes en aquesta mateixa dècada. El poder tecnocràtic, 

econòmic, o directament financer; el poder mediàtic o el de l’àmbit judicial. 

En aquesta dècada hem vist de manera molt viva com aquestes altres 

esferes, contigües a la política democràtica, reduïen l’àmbit d’actuació de 

la decisió política. Potser doncs, seria rellevant observar com estan les 

relacions de gènere i les dinàmiques de poder en aquests altres àmbits. El 

                                                 
18 Oxaal, Zöe y Baden, Sally. 1997. Gender and Empowerment: Definitions, Approaches and Implications 

for Policy. Bridge, Institute of Development Studies. 
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fet que, en general siguin molt menys avaluades i regulades és el millor 

indicador del seu poder efectiu. 

En qualsevol cas l’increment de dones en llocs decisius de poder polític en 

les dues darreres dècades ha existit al nostre context i s’ha donat per dues 

vies: una incremental -on la Llei Orgànica d’Igualtat i l’obligatorietat de la 

paritat han tingut un pes important- i una altra transformadora: en forma 

de resposta a l’anomenada crisi política. L’emergència de nous actors 

col·lectius i nous lideratges, lluny de la imatge de l’establishment ha anat 

associada a la seva feminització. En el context d’aquesta mateixa crisi 

política, de manera encara més recent, cal assenyalar en l’àmbit social, 

sòcio-polític, l’eclosió d’una nova generació d’activistes feministes que han 

alçat la veu i són, relativament, escoltades. Elles també exerceixen el 

poder, tot i que fora de les institucions. 

Darrere aquests canvis, en particular dels canvis a les institucions i partits 

polítics, hi ha una idea subjacent en l’imaginari col·lectiu, heretada dels 

anys setanta: que les dones exercirien el poder de manera diferent i que 

aquesta manera segurament seria millor que la duta a terme pels homes.  

Ho podem fer millor? 

Aquesta idea pot fonamentar-se en diferents lògiques. Una, de caràcter 

essencialista, sostindria que l’exercici del poder és intrínsecament masculí i 

negatiu i és la dinàmica que sosté el patriarcat i el sistema actual. Per tant, 

el canvi de les relacions socials, polítiques i econòmiques, es realitza 

necessàriament a través d’un canvi de les persones que decideixen. Es 

tracta d’una equació força simple. 

Cal dir que dins del feminisme hi ha pensaments que incorporen una 

mirada que podríem qualificar d’antipoder. A partir dels anys vuitanta, una 

part dels moviments feministes, sobretot dels que provenien de la corrent 

radical o de la diferència van sostenir i posar en la pràctica un rebuig del 

poder com un tot, que era interpretat com unitàriament patriarcal i 

opressiu, i del que calia desfer-se mitjançant les relacions de dones que 

permetien els grups no mixtes. Aquesta perspectiva està present encara en 

alguns dels grups de dones, que aspiren a construir una esfera política 

alternativa basada en les relacions entre dones, lliures de les categories i 

normes androcèntriques. Són grups derivats dels grups d'autoconsciència, 

però que han desenvolupat una pràctica política més ambiciosa que els 

mers grups “d’autoconsciència”, i que han posat paraules noves a les seves 

relacions en petites societats. Paraules com ara autoritat en contraposició 

al poder. 

Aquestes posicions han estat creatives i un pol de resistència a la 

“normalització” del poder patriarcal en les institucions i organitzacions 

polítiques. Però tenen limitacions importants. La major, al meu parer és 

que no es plantegen quina mena de poder pot ser positiu i quin no. Tot el 

poder és entès com a poder patriarcal, ja que vivim en un patriarcat. És a 

dir, no hi ha una diferenciació normativa: no es té en compte que les 

relacions de poder són pròpies de totes les persones i de totes les societats 

i que hem de distingir entre aquelles formes de poder desitjables o 

legítimes, i les que no ho són. D’aquesta manera es renuncia a incorporar 

una mirada crítica que permeti copsar les escletxes de canvi en el sistema. 
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I, d’altra banda, s’escapça la possibilitat d’una mirada crítica al poder 

entre les mateixes dones. I per tant es dificulta fer revisions crítiques i 

millores als funcionaments dels seus grups auto-organitzats. No vull dir 

amb això que dins del moviment feminista radical i de la diferència, a la 

pràctica, no hi hagi hagut autocrítica i revisió de les formes de 

funcionament. Sinó que aquesta revisió pot haver estat més dificultosa y 

menys fructífera si no s’ha tingut en compte que el poder és a tot arreu.   

De fet, avui això ha canviat, i el poder de les feministes hegemòniques (ja 

siguin les integrades al sistema o les que dominen el panorama alternatiu) 

és una qüestió central en el debat actual. Això ha succeït gràcies a idees 

com la d’interseccionalitat, o decolonialitat, posades sobre la taula per les 

dones que es troben -en les seves pròpies paraules- en posició de 

subalternitat respecte les dones privilegiades, que han dominat els 

discursos fins l’actualitat, i encara els dominen. Les dinàmiques de poder 

intrafeministes en clau d’edat o generació i diria jo que especialment,  

d’origen estan sent analitzades i discutides amb una gran passió avui en 

dia. També d’altres com la de la identitat de gènere i l’orientació sexual, i 

la de les capacitats i la diversitat funcional. Això ha succeït amb l’arribada 

de les noves feministes, les feministes de tercera onada. Aquests nous 

feminismes -que de fet van néixer en els noranta, però que en tenim ara la 

major expressió social-, a més, posen l’accent en el fet que les relacions de 

poder es produeixen en cada àmbit de la nostra vida quotidiana i no 

només a les cimeres de les piràmides socials. El poder és una presència 

ineludible i bàsica de totes les relacions i també en la construcció de la 

identitat de cadascú en un món ple de normes19. Aquestes noves veus fan 

que les dones privilegiades ens mirem al mirall i identifiquem com el poder 

ens travessa i com l’exercim sobre altres sense ni tan sols ser-ne 

conscients.  

Una altra perspectiva sobre l’exercici del poder per part de les dones té un 

caràcter institucionalista i afirma que el poder ha estat des de sempre un 

àmbit majoritàriament masculí i que s’ha constituït a través de tot un 

entramat de normes formals i informals (de valors, rutines, etc) associades 

a la masculinitat tradicional. Aquest entramat determina allò que és polític 

i allò que, de fet, no és pertinent a l’esfera política i ha de ser ignorat (és, en 

aquest sentit, un poder no només repressiu sinó creatiu, manllevant 

l’expressió de Michel Foucault). Les dones, alienes a les lògiques del poder 

per la força dels fets, podríem oferir-ne una mirada crítica i una acció 

transformadora. Des d’aquesta perspectiva, però, la manera com s’entra 

en l’àmbit del poder és tant o més important com qui hi entra, ja que la 

identitat com a polítiques l’anirem construint o no, en tant que ens 

adaptem a l’entramat de poder existent. A més, des d’aquesta perspectiva 

no es pot descartar la possibilitat que les dones puguem introduir altres 

males pràctiques en l’exercici del poder. Al cap i a la fi, no participem de les 

normes formals o informals de l’esfera política, però sí en d’altres, en 

l’àmbit domèstic o de les cures, per exemple, que no tenen per què ser 

desitjables en si mateixes.  

                                                 
19 Allen, Amy. 1999. The Power of Feminist Theory. Boulder, CO: Westview Press. 

 



 

 

Gènere, poder i corrupció | Oficina Antifrau de Catalunya     58 

Així, des d’aquesta perspectiva s’entén que qualsevol persona pot passar 

de ser outsider a ser insider i que cap característica específica, tampoc el 

sexe o el gènere, funciona com una vacuna tot i que el pes de l’experiència 

viscuda és, sens dubte, cabdal. A més, l’institucionalisme ens aporta la 

perspectiva que les persones passen però les normes, rutines i valors que 

les sostenen habitualment un determinat àmbit o organització, es 

mantenen. I tenen una gran inèrcia: és a dir, tendeixen a resistir a 

qualsevol mena de canvi. Aquesta perspectiva és més complexa i al mateix 

temps permet explicar millor la realitat com la coneixem, i també proposar 

canvis i mesures adreçades a facilitar aquesta transformació del poder 

actual, que sens dubte és necessària, i que implica una feminització 

numèrica, però va més enllà i aposta per identificar, qüestionar i 

transformar les normes de gènere. 

. Gènere i rols en l’exercici del poder  

En qualsevol cas podem dir que avui hi ha certes actituds polítiques 

observables i que són atribuïbles en major mesura a homes o a dones. És 

sorprenent la quantitat de literatura que hi ha, especialment d’enfocament 

positivista i elaborada als EEUU, que cerca factors biològics -en 

particulars, hormonals- que expliquin diferències entre homes i dones en 

aquest terreny. Per això, abans de seguir val la pena posicionar-se en un 

debat tan fàcil de presentar com estèril. Segur que ja el teniu al cap: són 

culturals o són biològiques, les diferències entre dones i homes en l’exercici 

del poder? El dilema darrera aquesta pregunta és si aquestes diferències 

es poden o no modificar. Personalment m’han ensenyat a veure el món 

social des d’una lògica constructivista. Crec que la major part dels 

comportaments socials són fruits de la societat i de l’economia, no pas de 

la natura. Però el cas és que avui, en un moment en el qual ja estem dient 

que som a l’era geològica de l’antropocè, aquest debat és terriblement 

estèril. Estem vivint com la cultura modifica aspectes aparentment 

naturals del nostre món: del canvi climàtic a l’expansió del càncer, passant 

pel retard de la menopausa i, de manera més directa i immediata, els 

tractaments quirúrgics i hormonals de canvi sexe. Independentment de si 

és cultura o és natura, ho podem transformar. L’important és si volem. Si 

volem canviar la manera d’exercir el poder que han tingut les institucions 

dominades per homes durant dècades i segles. 

Així doncs, com deia, algunes actituds són atribuïbles a homes i d’altres a 

dones. Insisteixo que estic parlant en termes de majoria estadística, d’un 

encaix amb un règim de gènere determinat en el que vivim les persones del 

nostre context geogràfic i tornant a emfasitzar que això pot canviar i no té 

per què ser així en altres contextos. Les actituds “masculines” tenen a 

veure amb una superior confiança en un mateix (en particular en l’àmbit 

socioeconòmic), en la propensió al risc i amb l’agressivitat. També a la 

defensa dels propis drets i interessos i amb l’ocupació de l’àmbit polític i 

econòmic com un lloc que senten apropiat per a ells. 

Les actituds “femenines” en relació amb la política tenen també diversos 

aspectes, que han estat llegits habitualment com a mancances respecte 

una norma implícita, invariablement masculina. D’una banda, una menor 

confiança en si mateixes. Al meu parer aquesta menor confiança pel que fa 

a l’àmbit polític és una resposta lògica al fet que mai les dones hi han estat 
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benvingudes. Només cal pensar en les dècades (més d’un segle, en alguns 

casos) de diferència entre l’accés al vot dels homes i l’accés de les dones. A 

partir d’aquí, les pràctiques de la política professional, la delimitació dels 

mass media del que és política i el que no ho és, etc. Tot ha conformat la 

política en masculí. Elles solen manifestar que “no en saben”, quan es 

tracta de política, però tenen posicions clares en relació a valors bàsics 

relacionats amb el comportament ètic del dia a dia (valors respecte el 

medi ambient, posicionament sobre la moral sexual, valors respecte la 

immigració, per exemple). Sobre tot això tenen una opinió tan assertiva 

com els homes; però afirmen parlar menys de política i conèixer en menor 

mesura els líders i els debats polítics més abstractes, que no pas els homes, 

que manifesten estar més informats i interessats.  

En el camp de les diferències de gènere en les actituds en relació al a 

política i a la presa de decisions cal fer esment al treball clàssic de Carol 

Gilligan20 que va desembocar en el concepte d’ètica de la cura. L’autora, 

en una recerca pionera de finals dels setanta, va identificar que algunes 

actituds i predisposicions ètiques havien estat menyspreades a les escales 

estàndard de desenvolupament moral (es consideraven pròpies de 

persones poc desenvolupades). I que aquestes eren sovint manifestades 

per noies. La mesura del desenvolupament moral, per tant, tenia un biaix 

androcèntric. D’una banda era que, en els tests, sovint les noies 

necessitaven conèixer el context i tota la complexitat dels dilemes morals, i 

no respondre’ls a partir de la informació abstracta, ni fent abstracció dels 

elements específics de cada dilema, com ho feien més sovint els nois. 

D’una altra banda, sovint per a elles més que no pas per a ells, la resolució 

d’aquests dilemes es feia tenint en compte la responsabilitat de les nostres 

accions sobre les altres persones, més que no pas guiades pel dret que 

tenim a dur-les a terme. Es tenia en compte com fer el menor mal possible 

a totes les persones afectades per les nostres accions. Gilligan va parlar de 

l’ètica de la justícia -més masculinitzada en la seva pràctica- i de l’ètica de 

la responsabilitat -més feminitzada en la seva pràctica. Aquesta segona 

l’hem acabat anomenant ètica de la cura. Pel que fa a l’exercici del poder, 

tenir una actitud o una altra realment pot fer la diferència, en un present 

on bona part de les normes queden fora del nostre abast individual 

(creades per costums o per poders econòmics) i on la interdependència és 

potser, el condicionant més característic del món globalitzat.  

Incloure l’ètica de la responsabilitat a l’ètica dels drets en l’exercici del 

poder ens facilita, a més, pensar conjuntament en el poder sobre i el poder 

de, veient com es troben interrelacionades. Avui el poder de resistir i la 

lògica de la responsabilitat estan ben presents en el debat polític. Pensem 

en dos lideratges socials (dues dones) que representen l’ètica de la 

responsabilitat, i que estan exercint el poder de i també el poder sobre des 

de fora de les institucions: Greta Thunberg i Carola Rackette. Totes dues 

han exercit poder des de la lògica de la responsabilitat: el seu poder 

d’actuar de manera directa i també l’acció encaminada a modificar les 

actituds de la població (poder sobre) a través de la sensibilizació i la 

pressió social. En ambdues dimensions, les activistes fan política des de la 

                                                 
20 Gilligan, Carol. 1982. In a different voice. Harvard University Press. 
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perspectiva que la societat europea no pot continuar sense fer-se 

responsable del mal que està provocant (amb la seva inacció) a les 

generacions futures (en el primer cas) o a les persones que migren per a 

tenir un futur, i que estan morint ofegades (en el segon). El canvi social que 

defensen es pot argumentar des d’una combinació de l’ètica de la justícia i 

de la responsabilitat, i l’actuació específica, l’exercici del poder, es fa a 

partir d’una acció moral guiada per l’ètica de la responsabilitat. Mostrant 

com, en el context de la globalització, justícia i responsabilitat, i capacitat 

d’actuar i capacitat de constrènyer a tercers, van inevitablement unides. 

Per acabar, Thunberg i Rackette són un exemple de formes alternatives 

d’exercir el poder, a partir de l’ètica de la responsabilitat i concebent-lo 

com agència, com poder de fer coses. Però no cal amagar que canviar les 

inèrcies de les organitzacions i les xarxes d’organitzacions on s’acumulen 

les decisions cabdals per a tota la societat és terriblement difícil. El 

problema per a un canvi en la manera d’ocupar i exercir el poder allà on 

més rellevant és per a tota la humanitat no és tant que no sapiguem de 

quina manera seria millor (incorporant dones, incorporant experiències 

diferents i a partir d’una anàlisi crítica amb el present) sinó que té a veure 

amb el desempoderament mateix que vivim. No sabem fins a quin punt 

aquest desempoderament té una base material i fins a quin punt és un 

convenciment construït per a sostenir el poder tal i com és avui. Opino que 

l’única manera de conèixer els límits entre una cosa i l’altra, i saber fins a 

quin punt podem, és mitjançant una estratègia que Thunberg i Rackette 

tot just han iniciat: l’acció col·lectiva.   

5.2. El debat amb el públic 

Des del públic se li van plantejar dues preguntes: 

1. Es pot aplicar una agenda de dones des de dins les institucions? 

De la Fuente va exposar que hi ha dues realitats: “Una de relacions de 

poder molt formal, de pressa de decisions i un altre d’informal, de les 

organitzacions socials, i on s’ha de discutir de tot”. 

2. És difícil combatre aquest sistema neoliberal? 

La presidenta d’IQ va exposar dos exemples que evidencien “la resistència 

del sistema” actual al canvi. “En accions prohibides, accions de poder 

terriblement individual no porten enlloc, si no són col·lectives no es pot fer 

el canvi”, va assegurar i va reiterar el cas de la capitana Rackette. 

Va afegir que expressions com ara ‘Dona, tu pots’, el que provoquen és 

“jerarquitzar el gènere”. 

5.3. Taula rodona. Experiències en l’exercici del poder 

Participants: 

Dolors Sabater, regidora i exalcaldessa de Badalona 

Montserrat Comas, magistrada de l’Audiència de Barcelona, exvocal del 

Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i portaveu de JJxD  

Anna Mercadé, consultora d’empreses i presidenta de 50a50 
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Núria Balada, presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD) 

Moderadora: 

Marta Roqueta-Fernández, periodista i investigadora feminista 

“Calen polítiques transversals en tots els àmbits, des de les institucions a 

les associacions, i amb mirada de gènere ”, afirma Dolors Sabater 

“La llei d’igualtat aplicada als partits polítics s’ha d’exigir legalment a 

d’altres àmbits, com al poder judicial”, declara Montserrat Comas 

“Les dones hem d’entrar al poder, ens hem d’ajudar i canviar aquest 

paradigma masclista”, manifesta Anna Mercadé 

“Cal una aliança entre les dones. El Parlament de les dones ha estat l’únic 

acord de consens del mandat”, sosté Núria Balada 

 

En la darrera taula del curs d’Antifrau, la periodista Marta Roqueta va 

realitzar preguntes concretes a les dones convidades i relacionades amb el 

seu càrrec de responsabilitat (a la política, la judicatura, l’empresa i les 

institucions), així com d’altres generals per a totes. Va ser una xerrada 

dinàmica, plena de sinceritats i de reptes. Els principals: les dones han de 

fer aliances per defensar la seva presència ens càrrecs de poder tant en 

institucions públiques com en privades, i les quotes fixades en la política 

s’haurien d’estendre en d’altres àmbits per trencar sostres de vidre. 

La regidora i exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, va anar més enllà 

quan se li va preguntar com es pot motivar una major participació de les 

dones en la política (en les darreres municipals només hi ha un 23% 

d’alcaldesses) i que es trenquin dinàmiques masclistes i de possible 

corrupció. “Vinc d’una nova política que es fa des de l’associacionisme, 

on -va admetre Sabater- a la base també s’exclou a les dones, i als anys 90 

per exemple a les associacions de veïns sempre hi havia força dones 

treballant i només se’ls donava la vocalia de dones, no la d’urbanisme o la 

de mobilitat”. L’actual regidora va apostar per “un canvi de participació en 

tots els espais, inclús en el món associatiu, amb mirada de gènere i 

sobretot amb polítiques més transversals”.  

Amb la brutal agressió sexual dels cinc condemnats i autoanomenats La 

Manada a la ment de tothom, la magistrada Montserrat Comas, va 

respondre sobre si les dones confien o no en la justícia davant la doble 

victimització que pateixen algunes d’elles en denunciar el seu calvari. “Amb 

la realitat que tenim al nostre país amb 1.000 dones assassinades per 

violència masclista de les quals el 80% no van denunciar, és evident que el 

silenci no és la solució”, va assegurar l’ex-vocal de l’òrgan de govern dels 

jutges. També va admetre que “els ritmes de la judicatura no són iguals 

que els de la víctima i que costa entendre que hagi de declarar fins a tres 

cops” a diferents jutges. La magistrada de l’Audiència de Barcelona, a més, 

va reconèixer que des de la judicatura, a voltes, s’analitzen aquests casos 

“amb estereotips”, tot i que alhora es va mostrar “esperançada” amb els 

nous plans de formació aprovats per què facin jutges i jutgesses “amb una 

mirada amb perspectiva de gènere. I que s’entengui que no hi ha un perfil 
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de víctima ideal, que el relat pot no ser coherent i que existeix el 

maltractador psicològic”. 

  

La paradoxa que les dones de països de l’anomenat Primer Món tenen més 

dificultats de tirar endavant els seus negocis -amb manca de finançament 

i interessos bancaris més alts- que les dones de països en vies de 

desenvolupament, va ser certificat per la consultora Anna Mercadé, que va 

relatar una experiència positiva dels anys 90, però, que s’ha normalitzat 

amb més traves en l’actualitat. Mercadé va explicar que amb la gran crisi 

de finals dels 90, moltes mestresses de casa volien tornar al mercat laboral 

però eren rebutjades per la seva manca d’experiència. L’any 1996 va anar a 

la Unió Europea per veure com funcionaven els microcrèdits. “Fins llavors 

les dones no podien sol·licitar un crèdit si no era amb l’aval del marit o del 

germà”, assegurava l’empresària, i el seu grup va “convèncer l’Institut 

Català de Finances per concedir aquests microcrèdits sense aval ni 

interessos, tot i que vint dones van fer un fons de garanties”, i així van obrir 

petits negocis com perruqueries i altres activitats d’autònomes. “Els 

polítics deien que no tornarien els diners, i no va ser així”. Va afegir que ara 

aquests “microcrèdits funcionen a tota Espanya però són ara amb avals i 

interessos de fins el 10%”. Davant aquesta realitat, la presidenta de 50a50, 

que impulsa la paritat en tots els òrgans de poder, va advocar: “les dones 

hem d’entrar al poder, i els grups de dones ens hem d’ajudar per canviar 

aquest paradigma patriarcal i sexista.”    

En aquest sentit, la presidenta de l’Institut Català de les dones, Núria 

Balada, va apostar per aplicar “distintes estratègies per visibilitzar les 

dones arreu i cercar expertes en tots els àmbits, sobretot en carreres més 

masculinitzades”. Per Balada “els equips paritaris són més enriquidors” i va 

indicar que “en aquesta quarta revolució industrial cal reduir la bretxa 

salarial entre homes i dones i posar en valor el treball domèstic i de cures”. 

La política va coincidir amb l’empresària que “cal crear aliances entres les 

dones” i va explicar l’experiència recent “del Parlament de les dones”, del 

qual va assegurar que “ha estat l’única mesura de consens polític del que 

portem de mandat” 

 

“I, què cal fer per assolir la paritat en els vostres àmbits?” 

“Hem de ser moltes dones per canviar certes dinàmiques. Ells continuen 

tancant els negocis fent una cervesa; mentre les dones tenim molta feina”, 

deia amb humor l’empresària Mercadé a la pregunta de la periodista 

Roqueta. Sense pèls a la llengua, va afegir que les dones no s’han 

d’avergonyir en dir: “volem manar”, però que aquest rebuig al canvi en el 

sector empresarial “és manté des de fa 40 anys i amb connivència amb el 

poder polític”. L’exalcaldessa Sabater va insistir que “no només cal buscar 

la paritat entre homes i dones a les institucions, sinó també al carrer i a les 

associacions” i va advocar per “recuperar el concepte del ‘poder popular’, 

que opina del dia a dia del que passa a la ciutat, i fiscalitza des de com ha 

de ser una plaça al macro-urbanisme”. En el seu mandat, Sabater va 

exposar que van voler aplicar plans d’igualtat a tots els àmbits de 

l’Ajuntament “i hi havia grups de dones empoderades però d’altres que no 
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en volien saber res, que deien que ja estaven bé”, i per això va demanar 

“polítiques de diàleg i de consens per trencar aquestes pràctiques 

continuistes i patriarcals”. La presidenta de l’ICD va admetre que “ens els 

espais de presa de decisions, els partits polítics mantenen estructures 

clàssiques, amb horaris difícils de conciliar amb la vida familiar i actituds 

masclistes”. Amb tot, Núria Balada es va mostrar “optimista” davant 

l’embranzida del “valor feminista i que la participació de les dones avança 

en tots els àmbits”.  

La magistrada Montserrat Comas va detallar la “paradigmàtica” realitat 

de la carrera judicial, on actualment hi ha el mateix nombre d’homes que 

de dones, ja que el sistema d’accés és igual per a tots així com l’ascens. 

Aquesta realitat canvia, però, en els càrrecs de govern i de lliure 

designació, i va detallar: “en 40 anys no hem tingut cap presidenta d’una 

sala del Tribunal Suprem ni del Consell General del Poder Judicial”, la 

imatge del qual és ben il·lustrativa cada any en l’obertura de l’any judicial 

amb una foto de només homes magistrats amb el rei. Per Comas, una 

solució seria que el legislador ampliés la llei d’igualtat de 2006 -amb la 

qual va obligar els partits polítics, a fer llistes amb el 60-40%, per afavorir 

l’entrada de dones al Congrés, el Senat, el Parlament i als ajuntaments- i 

que fos “una exigència legal” en la resta d’àmbits, ja que en ser una 

recomanació “no s’ha assolit”.  La magistrada va defensar d’ “aplicar la llei 

d’igualtat en àmbits com el poder judicial, inclús en les associacions de 

jutgesses i jutges”. 

 

Les tasques domèstiques i de cura no es valoren i es mantenen en l’àmbit 

femení.  

Les ponents van expressar com es poden trencar aquestes dinàmiques. 

“Cal fomentar mesures de corresponsabilitat i visibilitzar el talent femení”, 

va declarar Balada. La magistrada Comas va revelar: “en les excedències a 

la judicatura per a cures, el 99% de qui ho demana són dones.” 

L’exalcaldessa Sabater va explicar que amb aquest canvi de paradigma 

van intentar petites mesures, com que una regidora de baixa per 

maternitat, votés en els plens a distància, per mitjans electrònics, i “no ens 

en vam sortir”. Per contra, la tarificació social a les escoles bressol, en què 

hi ha una quota diferent per a cada família segons la seva realitat 

econòmica, va dir la regidora badalonina “ha permès alliberar a dones per 

poder formar-se o treballar” i va insistir que “tota política pública ajuda a 

facilitar la vida de les persones”. L’empresària Mercadé va defensar que les 

escoles bressol “haurien de ser gratuïtes”, que com exhibeixen les 

estadístiques “la pobresa és femenina”, i que ha exposat aquesta 

necessitat de canvis fa anys i en sopars empresarials, “fins i tot amb el rei; 

però no ho volen”, assegurava. “Les empreses amb dones en càrrecs de 

responsabilitat són més humanes i més rentables” va afirmar Mercadé, 

però alhora va lamentar, que “en cinc anys, hi ha unes 350.000 dones 

executives, malgrat això, realment no manen, no decideixen.”  
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Les dones són més castigades, econòmicament i políticament, quan 

cometen una infracció?, va preguntar la moderadora fent referència a 

casos com el de Dilma Rousseff, expresidenta del Brasil. 

La magistrada Montserrat Comas va considerar que “sí es penalitza més 

socialment i políticament a una dona perquè es mantenen visions culturals 

masclistes”. No obstant això, va sostenir: “No hi ha cap estudi que indiqui 

que les dones hagin estat més condemnades que els homes. En els 33 anys 

que porto a la judicatura no és així.” Comas va compartir els criteris 

exposats, hores abans, per la seva homòloga Carla Vallejo, en detallar que 

l’índex de dones denunciades com autores d’un delicte “és molt baix i en 

tots els àmbits de la delinqüència, fins i tot en les alcoholèmies, ja que no 

han estat formades per la violència”. La presidenta de l’Institut Català de 

les Dones va criticar que “en l’àmbit de la política a una dona encara se 

l’examina la forma de vestir i se li pregunta si té fills, mentre a un home 

mai.” La consultora Anna Mercadé va revelar que ha rebut pressions com a 

dona: “a la Cambra de Comerç se’ns ha amenaçat i se’ns ha volgut fer 

fora”, va asseverar. “Aquesta què vol? Sí que és ambiciosa!”, són les 

crítiques que rebien -segons Mercadé- per voler assumir càrrecs de 

responsabilitat i poder. L’assetjament sexual en l’àmbit empresarial també 

és real, va afegir. En l’àmbit polític, Dolors Sabater, confessava: “no sé si és 

el fet de ser dona o de les noves polítiques de l’esquerra transformadora, 

però em vaig passar el mandant afirmant: ‘ser amable no vol dir ser feble’.” 

Sabater va admetre que “la jerarquia que es dona a la figura de l’alcalde 

no la vam poder trencar” i va explicar l’anècdota que “en una reunió d’una 

empresa pública, era l’única dona, i va haver de presidir la taula i 

d’adoptar un llenguatge corporal, sinó se’m menystenia”. Una “exigència 

d’agressivitat”, que va patir en la moció de censura, va recordar. 

 

I, es poden fer polítiques publiques basant-se en categories del benestar de 

les persones i no en indicadors econòmics?, va preguntar la periodista 

Marta Roqueta explicant que la primera ministra de Nova Zelanda, 

Jacinda Arden, ha anunciat que ho farà així. 

Totes les ponents van estar d’acord que “la cura de les persones ha de ser 

prioritària”, en paraules de Núria Balada. “Cada any en els fòrum 

econòmics expliquem que en el concepte del PIB ha de significar que el 

benestar de les persones ha d’estar al centre de les ciutats”, afegia Anna 

Mercadé. I, Dolors Sabater va explicar que en tres anys al govern municipal 

han fomentat la participació en molts àmbits i “han aflorat necessitats en 

seguretat, prevenció”, tot afegint que “amb un pensament global és pot 

actuar en l’àmbit local”. 

 

Preguntada per l’actual sistema punitiu a l’Estat espanyol i si calen més 

accions preventives i restauratives, la magistrada Montserrat Comas va 

exposar que en la defensa dels drets de les persones “la prevenció és 

fonamental” i quan s’ha comès el delicte “el sistema punitiu també inclou 

la rehabilitació de la persona així com la reparació del dany a la víctima”. 

En l’actual debat per canviar el Codi Penal en els delictes contra la llibertat 

sexual de les persones, la jutgessa va defensar que “cal canviar la redacció 
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d’alguns delictes, però no augmentar les penes de presó”. Per exemple, va 

exposar que “certament l’abús sexual s’hauria de limitar a casos de 

tocaments, i anar graduant les agressions”. Actualment, hi ha cert consens 

en la judicatura que en les penetracions, quan la persona està sota els 

efectes de l’alcohol i les drogues, encara que no hi hagi violència ni 

intimidació hauria de considerar-se una agressió sexual i no un abús 

sexual, com està redactat actualment. 

5.4. El debat entre les intervinents i amb el públic  

Després del debat, van realitzar-se quatre preguntes des del públic: 

1. L’assetjament sexual: hi ha conductes normalitzades i acceptades. 

La presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balada, va 

admetre: “portem segles de normalitzar conductes masclistes”, i va 

recordar el cas del suïcidi de la treballadora d’Iveco en fer-se viral un vídeo 

de contingut sexual d’ella. També va recordar que en el Parlament de les 

dones, “un tertulià de ràdio ho va qualificar de ‘pallassada’, i de ‘ser reines 

per un dia’, reproduint una simbolisme masclista”. 

 

2. Una emprenedora jurídica va relatar que mai ha aconseguit la 

condemna d’un home en cas d’assetjament sexual, o que l’empresa 

decideixi que sigui ell qui canvi de lloc de feina i no la víctima. La dona no 

denuncia perquè té por a perdre la feina, va manifestar. 

 “La dona sempre té por a perdre la feina i aquests casos d’assetjament 

sexual també passen en l’administració pública, i això és corrupció”, va 

concloure la consultora Anna Mercadé. Pel que fa a la corrupció, 

l’exalcaldessa Dolors Sabater va exposar que “pel mal ús del diner públic, 

la llei Montoro ha suposat acabar amb l’autonomia local i que ara no es 

pugui gastar gairebé res”, i va advocar que “hagin mecanismes de control 

però que també que es puguin fer accions públiques”. 

 

3.  Un noi planteja a les ponents que les dones han de defensar poder 

gaudir de la maternitat, però els pares també han de reinvidicar el seu rol 

de cuidadors. 

“Sí, la corresponsabilitat ha de ser compartida entre homes i dones. Els 

permisos també, i si no es fa al principi, els rols es repeteixen”, va alertar 

Núria Balada. L’empresària Anna Mercadé va sostenir que “els homes 

s’han de sentir culpables. I si no estàs amb els fills - va afegir- no tens 

aquest vincle d’amor i emocional que tenen les dones.” Per la magistrada 

Montserrat Comas, “aquest segle XXI és el de les dones, en què cal trencar 

rols socials i estereotips”. Comas va explicar el cas d’un company 

magistrat que ara ha tornat d’una excedència de paternitat i “assegura 

que està molt content, que ho explicarà a tothom” perquè és una 

experiència per viure-la. 
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4.  En la darrera pregunta, un dels participants qualifica de “deliciosa” la 

ponència de la professora de Filosofia Begoña Román, i planteja 

“deconstruir la paraula corrupció” i pregunta sobre un àmbit plantejat i 

analitzat al curs d’Antifrau: hi ha poca corrupció quan hi ha dones al 

capdavant? 

“Les dones entrem en els càrrecs de responsabilitat per millorar-ho tot i 

alhora necessitem fer-ho molt bé. Tenim uns valors arrelats a la terra, els 

transmetem als fills, a la tribu. I la corrupció és un problema de valors”, va 

sentenciar la consultora Anna Mercadé. L’exalcaldessa Dolor Sabaté va 

lamentar que “el caciquisme i el clientelisme domina en certs partits”, i 

quan en un plenari van demanar de recuperar 17.000 euros d’una empresa 

que els havia cobrat de més, segons una auditoria, “cap partit va votar a 

favor”. La magistrada Montserrat Comas va aportar-hi més dades: 55 

persones es van dur a judici el primer trimestre de 2019 per algun delicte 

relacionat amb la corrupció. Va afegir que en el 60% dels casos acaben 

amb condemnes i en el 40% restant no, perquè no es podien provar. Comas 

va admetre que “no hi ha tolerància zero a la corrupció però la investigació 

i la prevenció són un bon camí”.  
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