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L’antropòloga i activista va participar 
en la inauguració de curs de Cristianisme 
i Justícia

Ecologia i feminisme 
per Yayo Herrero

Escoltar Yayo Herrero és con-
nectar amb la terra, amb tantes 
dones que han tingut cura dels 
vulnerables, amb experiències co-
munitàries i d’esperança... connec-
tar amb la vida. I sobretot, reivindi-
car-la, perquè al nostre món «s’ha 
declarat la guerra a la vida». 

Herrero començava amb aques-
ta constatació la seva ponència el 
dilluns 15 d’octubre a Cristianisme 
i Justícia. El centre va tenir l’en-
cert de convidar l’antropòloga, 
enginyera, professora i activista 
a l’acte d’inauguració de curs per 
parlar sobre ecologia i feminisme. 
La sala es va omplir a vessar amb 
públic habitual, però també amb 
molts i moltes que trobaren, en un 
espai de reflexió cristià, uns temes 
que tradicionalment han estat allu-
nyats de les preocupacions de l’Es-
glésia.  L’acte, a més, formava part 
de les activitats de Barcelona Ciu-
tat Oberta - Biennal de Pensament.

Lluny de ser un desolador llistat 
de les calamitats que la crisi ecolò-
gica ens porta, la conferència va 

ser una invitació a obrir els ulls i 
caminar per construir alternati-
ves. Descobrir els greus problemes 
ecològics que tenim «és un exercici 
d’amargor», però serveix per pas-
sar del diagnòstic a les propostes 
concretes. 

Alerta, però, perquè en un temps 
en què manifestar-se ecologista 
i feminista és gairebé obligatori, 
és fàcil caure davant de promeses 
trampa, que pretenen resoldre el 
canvi climàtic amb solucions tecno-
lògiques i de mercat que exclouen 
les majories socials. L’exposició de 
la ponent, en sintonia amb l’encícli-
ca Laudato Si, a la qual es va referir, 
va incidir en la relació entre la crisi 
ecològica i les desigualtats socials. 
El nostre planeta té uns límits físics 
i tenir tot el que un vol implica, ne-
cessàriament, que altres no tinguin 
el mínim per sobreviure. 

I si la terra ens proporciona els 
recursos, són les dones les que sos-
tenen la vida, ocupant-se, genera-
ció rere generació, de les cures de 
les persones vulnerables, carregant 
sobre les espatlles un treball no re-
conegut i invisibilitzat. El treball de 
les cures ha de ser compartit entre 
dones, homes, comunitats i institu-
cions, perquè «ningú no pot viure 
sense ser cuidat i ningú no hauria 
de poder viure sense contribuir re-
cíprocament a la cura dels cossos 
vulnerables».

Som, doncs, ecodependents 
i interdependents: no hi ha vida 
al marge de la comunitat i només 
reconeixent-ho podrem transitar 
cap a societats sostenibles, justes 
i democràtiques. No hi ha ingenuï-
tat en les paraules de Yayo Herrero, 
sap que disputar l’hegemonia eco-
nòmica, política i cultural, no serà 
fàcil, i menys en temps d’exaltació 
de l’ego. Però el seu és un discurs 
carregat d’esperança. 

MONTSE GIRBAU
Barcelona

Yayo Herrero, amb Òscar Mateos i Xavier Casanovas (Cristianisme i 
Justícia). / Thomas Vilhelm / ICUB

El treball de les cures 
ha de ser compartit 
entre dones, 
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