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Natza Farré: «Les dones sempre
som un món a part quan s'explica el
món»
La periodista conversa sobre sexisme i feminisme amb l'exdiputat David
Fernàndez al Fòrum de Debats de Vic | Denuncia com els mitjans de comunicació i
l'àmbit de la política i la justícia continuen perpetuant estereotips

Natza Farré, al col·loqui d'aquest divendres a Vic | J.M. Gutiérrez

"Les dones sempre som un món a part quan s'explica el món". Natza Farré ha etzibat aquesta
frase pocs minuts després de començar el col·loqui sobre sexisme que ha acollit aquest
divendres el Fòrum de Debats de Vic http://www.forumdedebats.cat/)
(
. Una frase que ha fet servir
per denunciar com els estereotips continuen encara modelant la percepció que es té de les dones
en tots els àmbits, des dels mitjans fins a la justícia, passant per la política.
Sense pèls a la llengua, la periodista i escriptora - Curs de feminisme per microones- ha arrencat
un dels primers aplaudiments al públic- I també el somriure còmplice de l'exdiputat de la CUP,
David Fernàndez, el seu "company" de debat. Això sí: la majoria d'aplaudiments se'ls ha emportat
Farré, que ha estat la protagonista del col·loqui.
La periodista s'ha posat l'auditori a la butxaca només engegar amb una crítica sense miraments
als mitjans de comunicació i al món de la publicitat. "Si no tens unes certes característiques físiques,
no cal ni que et presentis a una entrevista per fer televisió, perquè saps que no t'agafaran. Jo faig
ràdio perquè sóc lletja", ha dit rient. Fernández s'ha afanyat a respondre-li : "Natza, que sàpigues
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que jo no tinc televisió",
Però la culpa d'aquesta "cosificació" de la dona és només dels mitjans de comunicació? La resposta
és no: segons Farré, la justícia tampoc no hi ajuda. "Una dona passa de ser la víctima a ser
ràpidament la sospitosa", ha reflexionat, tot posant com a exemple la jutgessa que va demanar a
una denunciat de violació "si havia tancat bé les cames". "I després d'això el que em torni a
preguntar si és necessari un llibre de feminisme li trenco la cara", ha reblat.
Farré tampoc no s'ha oblidat dels polítics. Si bé ha atacat Albert Rivera i Mariano Rajoy - "si ells
han de liderar la revolució feminista estem perduts", ha sentenciat-, el que n'ha sortit més mal
parat ha estat Donald Trump. Tant ella com Fernàndez han coincidit que és insultant que un home
que presumeix de menysprear les dones i les tracta com objectes tingui un peu a la Casa Blanca.
"Diuen que les seves declaracions afectaran el vot femení. I jo em pregunto: els homes no se
senten ofesos pel que diu aquest senyor de nosaltres?", ha preguntat mentre diversos assistents
feien que sí amb el cap.
L'acte ha estat organitzat pel Festival Protesta (http://festivalprotesta.cat/) que enguany dedica el
certamen a la temàtica de "Dones Rebels".
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=96Q38IB5W7w
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