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Gènere i societat
L’organització social de gènere: una introducció
L’organització social del món és múltiple i està formada pel conjunt articulat
d’organitzacions socials d’una societat en general i de cada cercle en particular.
Poden considerar-se maneres d’organització socials aquelles que es produeixen a
través de les estructures de classes, d’edat, de religió, d’ètnia i de gènere entre
d’altres. A més, en un mateix espai o cercle poden confluir, a la vegada, diverses
estructures que se superposen i s’influencien donat que, tots els éssers humans són
susceptibles de ser classificats a la vegada segons el seu sexe, edat, classe social,
religió, nacionalitat entre d’altres categories.
Cada organització pot ser conceptualitzada com un món en si mateixa amb les
seves pròpies regles d’organització i d’interacció el que determina els sistemes de
relació entre les diverses parts i elements i les seves pràctiques culturals. Aquests
sistemes i pràctiques que configuren cosmovisions 1 maneres de veure i analitzar
el món- sobre les que es basteixen cada una de les estructures.
En aquest capítol ens centrarem, especialment, en l’estructura de gènere encara
que, en alguns casos eludim a les possibles vinculacions que manté l’organització
social de gènere amb la resta d’estructures i les conseqüències que deriven
d’aquesta relació. Podem observar amb relativa freqüència que les condicions
ètiques, de classe, així com la condició racial modifiquen la condició de gènere o a
la inversa.

Sección femenina. (1958) Guia de la buena esposa. 11 reglas para manterner a tu marido
feliz. Economia domestica para bachillerato y magisterio.

Una cosmovisió és una constel·lació de significats que sustenten una determinada manera de veure el
món amb les seves cosmogonies, mitologies, filosofies, ideologies, coneixements, llenguatges,
mentalitats, creences, l’imaginari, les fantasies i les expectatives que la constitueixen.
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“Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, el talento creador,
reservado por Dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer nada
mas que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho. “
“El catedrático de Higiene de principio del S.XX, Rafael Foros, dice que la mujer
debe cuidar la belleza y sanidad del cuerpo, ya que la de la inteligencia es un tanto
difícil encontrar en la mujer. También escribió sobre la mujer que era un ser
incapaz de todos los sacrificios por amor, condición que la hace especialmente
apta para la crianza y educación de los hijos, así como para el gobierno y arreglo
del hogar.”
La educación de la mujer: “A las mujeres por lo general se le enseña el “arte” de
limpiar y guisar y la “ciencia” de la administración de la casa. Los contenidos de
aprendizaje en la educación para las chicas, fueron valores de adorno de utilidad
doméstica y las propias del sexo. Todo se basaba en el servilismo.”
(Soto, A. La mujer bajo el franquismo. Universitat per a Majors. Recuperat 16
desembre 2014, des de
http://mayores.uji.es/proyectos/proyectos/lamujerbajofranquismo.pdf.)
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