
La quarta onada del feminisme: 
Trobada amb les dones rebels. 
Pot ser que el moviment de les dones hagi estat amagat els 
darrers anys però el 2013 ha tornat venjatiu i ha introduït la 
lluita de les noves feministes a les webs i als carrers. 
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Italian women dance during the One Billion Rising campaign on Valentine's Day 
in Rome, this year. Photograph: Alessandro Di Meo/EPA 
 
La campanya per l’alliberament de les dones no ha acabat mai, 
però aquest any una nova onada ha crescut i ha esclatat. Des de 
principis d’estiu estic parlant amb activistes feministes i escriptores 
pel meu llibret: Totes les dones rebels i, com que vaig decidir seguir 
el ritme de les protestes, manis i xerrades, el meu diari explotava de 
dades. La quantitat d’activitats era tal que en un únic cap de 
setmana d’octubre havies d’atendre una trobada de joves feministes 
a Londres, el North East Feminist Gathering a Newcastle, una 
reivindicació de “Salvem la Nit” a Edinburgh, o una trobada entre 
diferents generacions de feministes activistes a la British Library (es 
va colapsar en 48 hores, i van haver de canviar a una sala quatre 
vegades més gran que també es va colapsar)  

Podríeu formar part d’un dels 149 grups bàsics del país o compartir 
les vostres experiències de misogínia a la web de Laura Bates, té 
27 anys, i la va començar a l’abril de 2012. El seu Projecte de 
Sexisme Diari  ha tingut tan d’èxit que ja funciona a 17 països en el 
seu primer aniversari, cents de mils de dones d’arreu del món 
escriuen sobre el setge als carrers, el setge sexual, la discriminació 
laboral i els problemes que experimenten amb el seu cos. 

El projecte materialitza la dita feminista: “El que és personal és 
polític.” Un exercici per prendre consciència que anima les dones a 
adonar-se de quina manera la desigualtat les afecta, els demostra 



que els seus problemes no són només seus, són col·lectius i poden, 
per tant, tenir solucions polítiques. Enguany 6000 històries s’han 
enviat al projecte sobre setge o atacs als transports públics – la 
majoria dels quals no han estat denunciats- A partir d’aquí s’han 
entrenat 2000 oficials de policia a Londres i s’ha creat una 
campanya de conscienciació. A les poques setmanes, diu Bates, les 
denuncies de setge als transports públics creixeren com l’escuma. 
Sexisme Diari  té habitualment més de 108.000 seguidores al 
Twiter. Val que seguir una xarxa social no és el mateix que 
pertànyer a un partit polític però, per tenir una perspectiva, cal tenir 
en compte que el partit Tory en aquests moments té 134,000 
membres. 

Benvinguda sia la quarta onada del feminisme. El moviment és 
hereu de la primera onada, la campanya pel vot de les dones, ara fa 
100 anys, la segona onada va ser la del moviment d’alliberament 
que obrí nous camins els 70s i 80s i la declarada tercera onada per 
Rebecca Walker, la filla de Alice Walker, entre d’altres, a principis 
dels 90s. Aquest canvi entre la segona i la tercera onada va prendre 
formes molt diferents i molt importants, però sovint es va sentir com 
molt generacional, amb les dones definint la seva feina com diferent 
de la de les seves mares. El que passa ara sembla de nou una cosa 
nova. Es pot definir per la tecnologia: amb eines que permeten les 
dones construir un moviment fort, popular, reactiu on-line. Just com 
el que és popular de vegades es sorprenent. Girlguiding UK va 
llençar una campanya aquest any i una enquesta d’estiu per a les 
Mares usuàries de la xarxa i es van trobar que el 59% es 
consideraven feministes, el doble de les que ho negaven. Bates 
creu que el modern feminisme es defineix per pragmatisme, inclusió 
i humor. “Em sembla que és a la terra, realment obert” i es tracta de 
quan la gent diu: “Hi ha alguna cosa que no té sentit per a mi. Creia 
que les dones eren iguals. Faré alguna cosa sobre això.” 

Tan aviat va començar 2013 va estar impossible ignorar les 
campanyes feministes dalt i baix del país. A principis de Juliol, amb 
la primera onada de calor es van ajuntar davant del Banc 
d’Anglaterra vestides d’aviadores, sufragistes, guerreres o reines, 
organitzades per Caroline Criado-Perez, de 29 anys, protestant per 
la representació de les dones als bitllets de banc. 



 
Campaigners from Object and Turn Your Back On Page 3 protest outside the 
offices of the Sun. Photograph: Leon Neal/AFP/Getty Images 
 
Les manifestacions davant de la seu del Sun, el diari més venut del 
país, organitzades per Yas Necati, de 17 anys, per protestar per la 
pàgina 3 on diàriament apareix una dona despullada, una 
adolescent o una noia molt jove somrient radiant amb les seves 
calcetes. Necati, estudiant de Batxillerat, reia tímidament quan 
m’explicava els dissenys de pàgines alternatives que havia enviat a 
l’editor del Sun, David Dinsmore, suggerint-li artistes feministes, 
actrius i escriptores per omplir la famosa pàgina. Una de les seves 
favorites mostrava una dona que mostrava un floc de brillant pèl 
blau a les aixelles. La petició “Prou pàgina 3” que va començar  
Lucy-Anne Holmes de 37 anys a l’agost de 2012, ha estat signada 
per 128,000 persones. 
 
 
Ikamari Larasi, de 24 anys, començà a liderar una campanya contra 
els estereotips racistes i sexistes als vídeos musicals alhora que 
unes estudiants denunciaven la cançó de l’estiu Blurred Lines 
pels seu contingut sexista. Jinan Younis, de 18, ha fundat amb 
altres una societat feminista a l’escola, va patir abusos on-line per 
part d’alguns nois del seu grup- “El feminisme i l’abús sexual son els 
dos ridículament cansats”- però això no la va desanimar i, tot i això 
va escriure un article sobre aquest tema que va esdevenir viral. 
Quan vaig parlar amb ella al setembre, feia torns en un centre 



d’atenció, cangurs pel veïnat., preparava la selectivitat, alhora que 
treballava en una campanya per encoratjar associacions feministes 
a les escoles d’arreu del país, UK feminista, una organització 
iniciada el 2010 de suport a les activistes feministes amb qui han 
contactat aquest any 100 persones que volien començar el seu grup 
a la seva escola. El darrer agost, el nostre dia d’acció contra les 
revistes de nois van incloure 19 protestes a tot el Reine Unit. 
 
Mils de feministes van fer sentir la seva veu on-line. Bates i Soraya 
Chemaly, de 47, eren entre les que dirigien una campanya en 
contra de les pàgines misògines del Facebook que inclouen grups 
que adopten títols com “Folla’t una embarassada i farda davant els 
amics que has fet un trio”. Les seguidores van enviar més de 
60.000 tweets i en una setmana aconseguiren fer canviar la política 
de moderació de la bèstia mediàtica. 
 
El South Black Sisters van protestar davant de les oficines de 
l’Agència de Fronteres del Reine Unit contra les lleis d’immigració i 
les campanyes “Go Home”. També es van manifestar en solidaritat 
amb les protestes de Delhi la qual cosa va suposar l’inici d’una 
onada de manifestacions causades per la mort d’una dona a causa 
de la violació en grup a la ciutat desembre passat. Aquestes 
protestes contra la cultura de la violació es van encomanar al Nepal, 
Bangladesh i Sri Lanka.  El African LGBTI Out & Proud Diamond 
Group es van manifestar a Downing Street després de les 
denuncies d’abús sexual a dones retingudes al centre d’immigrants 
de Yarl’s Wood. 
 



 
Lucy-Anne Holmes, founder of the No More Page 3 campaign. 
 
La Fawcett Society va continuant posant de manifest com les 
retallades a les ajudes i serveis públics empitjoren en tres vegades 
la vida de les dones (l’atur de les dones al 2013 s’enfilà fins el 26%). 
La crisis de les violacions al Sud de Londres va iniciar una 
campanya d’èxit criminalitzant la pornografia que representa 
violacions. I 40 dies per triar va qüestionar les campanyes anti-
avortament que havien estat procupantment potents en els darrers 
temps al Regne Unit. 

L’Edimburg Alternatiu va acollir una sorprenent activitat de 
comediants feministes, inclosa Mary Bourke, amb el show 
Muffragette. Va ser memorable quan Bourke va dir a la interviu de la 
BBC aquest estiu que el circuit a micròfon obert s’havia convertit en 
un “cicle de violació” als darrers anys. Les activistes van respondre 
ràpidament. Nadia Kamil, de 29, va representar un set que incloïa 
un cabaret feminista on s’anava traient peces de roba amb 
missatges com: “el parrús és normal” o “idèntic salari” escrit amb 
lluentons.  

Bridget Christie, de 42, va guanyar el premi  Foster’s Edinburgh de 
comèdia per Una bici per a ella, on s’exclamava dels comentaris 
sexistes del corredor de carreres Stirling Moss i parlava del 



“sentiment ètic” – agafava revistes sexistes dels prestatges dels 
magatzems i els llençava a les escombraries. Animava a la gent a 
fer el mateix. Assegurà que ho havia estat fent durant mesos i no 
havia tingut cap problema. 

Les dones es van manifestar al llarg de tot Londres en el Un milió 
de dones emergim i reclamem la nit i es van organitzar actes per Un 
bilió emergent, un dia de manifestacions per donar a conèixer 
l’estadística de Nacions Unides que deia que una de cada tres 
dones és violada o colpejada al llarg de la seva vida. Com part 
d’aquests actes, el Parlament del Regne Unit va debatre si la 
educació sobre el sexe i les relacions haurien de formar part del 
currículum nacional i, sis mesos més tard, a les vacances d’estiu, 
Lili Evans, de 16, amb Necati van iniciar la Campanya sobre 
Consentiment demanant educació sobre consentiment a l’escola. 

S’ha aixecat un cor contra la misogínia on-line, Criado Pérez 
denuncià el corrent d’amenaces de violació que rebia via Twitter, 
l’escriptora Lindy West va publicà els comentaris que havia rebut 
(“Hi ha un grup de violadors amb més de 9.000 penis venint cap 
aquesta puta gorda”.) i l’acadèmica i presentadora Mary Beard, 
Lauren Mayberry del grup Chyrches i Rudy Tandoh de The Great 
British Bake off, totes parlaven d’aquest tema. Si voleu saber com la 
gent ha reaccionat a la idea dels progressos de les dones, la riuada 
de la misogínia on-line ha estat la més evident amb reaccions 
violentes horribles. 

Però els intents de silenciar les dones només han aconseguit fer el 
moviment més ample i més evident. Han convençut les persones 
que no han pensat mai en la misogínia que encara és evidentment 
viva, i han convençut aquelles persones que ja n’eren conscient de 
continuar amatents.  

Quan Nimko Ali, de 29, es manifestava contra la mutilació genital 
femenina, amb el seu grup, Filles d’Eva, va rebre amenaces de 
mort. Va continuar parlant sense embuts, amb gràcia, explicant tant 
la seva experiència amb la FMG (Female Genital Mutilation) i la 
seva llista de seguidores d’“endavant el cony!” , i va aconseguir 
posar fermament a l’agenda política aquest tema llargament 
marginalitzat. Al novembre, Alison Saunders, la nova directora 
d’Acusacions Públiques , va declarar que esperava per molt aviat la 
primera acusació per FGM al Reine Unit. 

Aquelles que lideren les campanyes més importants, Bates inclosa, 



han començat a reconèixer-se feministes als últims anys, la qual 
cosa demostra com és de nova aquesta onada. Larasi trenca a riure 
quan li pregunto si sempre s’ha considerat feminista. Diu: 
“Definitivament, no”. Ha estat treballant a l’organització de dones 
negres Imkaan durant tres o quatre anys, i la va criar una mare 
feminista, però va ser el darrer any quan va començar a considerar-
se feminista. Al febrer de 2013 va especificar que era feminista 
negra. Això vol dir que mai ha hagut d’escollir entre moviments pels 
drets de les dones o pels de la igualtat racial, ara és membre del 
potent Grup de Feministes Negres de Londres, també n’hi ha un a 
Manchester. 

 
Feminist comedian Nadia Kamil at this year's Edinburgh fringe festival. 
Photograph: Scott Campbell/Getty Images 
 
La majoria de les activistes amb les que parlo es defineixen com 
feministes “interseccionals”- o diuen que tracten d’estar a l’alçada 
d’aquesta descripció- i quan li dic això a Kimberlé Crenshaw, la 
professora de dret americana que va inventar el terme 
“interseccionalitat” al 1989, queda molt sorpresa. La teoria implica la 
manera com diverses opressions interseccionen i, tot i que, com diu 
Crenshaw, pot ser interpretat en una brutal varietat de maneres, el 
suport a les i els immigrants, les persones discapacitades i aquelles 
que necessiten l’ajuda de l’estat.  
 



 
Caroline Criado-Perez leads a protest outside the Bank of England to see a 
woman back on our bank notes. Photograph: Sean Smith for the Guardian 
 
 
Les feministes lluiten en diversos fronts, i les campanyes dels 
darrers anys han estat sovint iniciades individualment o en petits 
grups, tot responent a experiències personals que sentien que 
podien abordar de manera útil. Tan Holmes com Necati van créixer 
amb el Sun a casa, això va determinar llur oposició a la Pàgina 3. 
Criado Pérez va ser insultada en tot tipus de discussions d’homes 
sobre els temes dels embarassos adolescents i el tractament del 
càncer en el programa Today , per això va muntar una base de 
dades d’expertes, L’habitació de les dones amb Catherine Smith al 
1212. Durant els tres primers dies de l’any, set dones van ser 
assassinades per homes, i Karen Ingala Smith, Cap executiva de la 
fundació benèfica Nia va començar a comptar el nombre 
d’assassins misògins. El seu Projecte de Dones Mortes Contades 
va posar noms i històries a les estadístiques i ara demana al Govern 
que analitzi per desemmascarar i entendre la violència contra les 
dones. 
 
Hi ha, per descomptat, diferències d’opinió quan es planteja quins 
temes hauria d’abordar el feminisme. Com podria ser d’altra manera 
en un moviment que representa la meitat de la població i que pretén 
l’alliberament per a tothom? Però l’interès d’aquestes campanyes 
individuals és la manera que construeixen un moviment capaç 



d’ocupar-se de problemes estructurals i sistèmics. Com la filòsofa 
Nina Power assenyala avui, hi ha noies creixent amb Twitter i 
Tumbir que tenen un coneixement perfecte del llenguatge i dels 
conceptes feministes, que són actives en un ampli camp de temes- 
algunes de les que parlo estan començant a treballar en anàlisis 
econòmiques dels problemes i carències de les dones, les maneres 
que les polítiques neo-liberals com la rebaixa de l’estat i la baixada 
d’impostos als més rics, han determinat les desigualtats actuals. 
 
Els compromisos del moviment estan en moviment constant però 
actuaran de manera potent quan les que avui són joves activistes 
encarin el tema de la diferència salarial, els costs de la cura de les 
criatures i de la discriminació per embaràs i ho posin a les seves 
pròpies vides. “Com serà, diu Power, aquesta generació de gent 
que està plenament avesada a tots aquests termes i categories i a 
plantejar-se totes aquestes accions des de ben petites?” Educades 
sabent que són iguals que els homes, la quarta onada de feministes 
s’irrita molt quan no se les tracta d’aquesta manera, però tenen una 
absoluta capacitat i gens d’empatx per parlar ben alt. Misògens, 
compte. 
 
All the Rebel Women: The rise of the fourth wave of feminism by 
Kira Cochrane is out now as a Guardian Shorts Originals ebook 
(£1.99). Visit guardianshorts.com to find out more. 

 


