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1986...
Grup de Lesbianes Feministes
...2007.

Ja fa 20 anys. Però avui, el “Grup de Lesbianes Feministes ens autorepresentem com un grup
d’acció política que té un discurs antipatriarcal i anticapitalista, que se situa deliberadament als
marges i que planteja una dinàmica de recerca activista basada en la reflexió des del feminisme i
el lesbianisme.”
Fa 20 anys que es va parir el Grup de Lesbianes Feministes (GLF) i des de fa 20 anys que han fet
visible, han desmuntat, replantejat, qüestionat, muntat, construït i creat, juntament amb altres
dones, la història del moviment lèsbic i feminista. Són transformadores de la nostra història.
El grup neix dins de la Coordinadora Feminista de Catalunya i la seva trajectòria està absolutament lligada al moviment de dones, així com també al moviment homosexual i a
l’entramat de moviments socials.
El GLF sorgeix de la necessitat, sentida per unes quantes dones lesbianes, de crear
un lloc propi dins del moviment feminista, perquè la qüestió lesbiana no quedi diluïda i invisible dins d’altres temes de la lluita feminista. La necessitat de construir
referents lèsbics, la necessitat de tenir un lloc de trobada, la necessitat d’organitzar-se dins del moviment feminista.
Durant aquests 20 anys, el GLF ha estat generador de noves maneres d’ocupar,
estar, intervenir i interactuar a l’espai (la revista Tríbades, participació al programa de TV3 “La vida en un xip”, muntatge teatral Què passa amb aquestes lesbianes,
Edició del BCN Lila Barcelona per a lesbis, edició de la Guia per l’autoinseminació, No
és l’adopció, és la filiació!, Bollomarató, festes, jornades...) d’activisme (campanya contra
la Renfe per una circular interna homòfoba, protesta pel nou catecisme i unes declaracions homòfobes del Vaticà, campanya “Un carrer per a les lesbianes”, crítica a la Llei de parelles de fet,
acció al carrer contra la medicalització del lesbianisme “Les lesbianes no portem codis de barres”,
acció al carrer per la llibertat de les dones a accedir als bancs de semen “Vine a portar la postal
a la reina”, estampació de billets d’euro contra l’Europa del capital amb el lema “Sóc lesbiana,
si no em vols llença’m!”, “Més enllà del matrimoni”...) i grups amb vida pròpia (Xoxo-Sisters,
Bollofilms, l’equip de bàsquet de La Figuera, el Grup Excursionista de Lesbianes (GEL), Formació
de la Plataforma Antidiscriminatòria de Lesbianes...).

1. Elles mateixes, GLF, utilitzen el terme
transfeminisme al manifest “El vestit nou
de l’emperadriu”, desembre de 2000,
reivindicant que “s’han de crear ponts
amb altres moviments i col·lectius de
dones feministes no organitzades en el
moviment feminista dominant, transsexuals,
lesbianes no feministes, queers, gais, etc.”
<http://www.lesbifem.org/textos/
emperadriu/emperadriu.html>

Avui, continuen manifestant la necessitat de crear un discurs i reelaborar les pràctiques des d’una
nova presència feminista, transfeminista.1
El motor de GLF és (i ha estat) la combinació entre les accions concretes i visibles (l’activisme) i el
procés de reflexió i debat (el discurs teòric). La importància i capacitat transformadora i generadora que ha tingut el GLF dins del moviment feminista ha estat la de (re)inventar noves formes i
maneres de viure per tal de qüestionar la dominació social i heteropatriarcal subvertint la quotidianitat a través de les relacions sexuals, és a dir, polititzant la sexualitat.
El grup té 20 anys de vida i ara ja no està tot per fer dins del lesbianisme, però la lluita, les reivindicacions i els reptes continuen dins i fora del grup. Endavant!
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la sexualitat,
una altra categoria d’anàlisi: Un grapat de reflexions
lesbianofeministes gestades als debats de QueroSeno
Amb aquest article
vull revisar el tractament que s’ha fet,
es fa i podríem fer
de la sexualitat des
dels feminismes i,
en especial, des dels
feminismes lesbians.
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No cal dir que, al llarg de la història, les lesbianes feministes i les feministes que no s’identifiquen com
a lesbianes (independentment de les
seves pràctiques, orientacions, preferències, desitjos, fantasies, incursions
i eleccions sexuals) hem fet esforços
teòrics i pràctics per desconstruir els
sistemes d’opressions, des de molt
abans que aquest exercici es conceptués amb el qualificatiu de derridià.
La nostra crítica de la raó patriarcal
la vam cimentar, entre altres coses,
amb el qüestionament directe de
la sexualitat, de la sexualitat de les
dones i de l’heterocentrisme com a
eines pròpies d’opressió patriarcal.

Allò que amb els llenguatges actuals
anomenaríem tecnologies del gènere (de Lauretis) i tecnologies de la
sexualitat (de Foulcault) pròpies de
l’economia significant masculinista
(de Butler).
Des dels feminismes hem despullat
els mecanismes que naturalitzaven
plaer i reproducció com a vincle indissoluble i destí ineludible de la realització de les dones. Aquest esforç
per dotar les dones d’una sexualitat
pròpia, independent de la reproducció, va tenir el seu particular itinerari
teoricopràctic i la seva recompensa.
Aquell “dret al propi cos” i “llibertat
sexual” que clamàvem i practicàvem
les dones amb consciència feminista,
incloïa “teòricament” a les lesbianes
i invitava el conjunt de les dones a
fer exploracions dels seus desitjos i
pràctiques sexuals.
Aquesta època de corporalitats que
es suposaven il·limitades va ser intensa de pensaments, d’activitats,
||>>

d’amors i desamors, de sexualitats,
d’identitats... Va ser un moment de
concentració d’energies i de difusió
de les diferents veritats dels diversos
feminismes. Va ser un moment en
què l’ “alliberament de les dones” va
suposar un espai polític on convivien
lesbianes i no lesbianes en sintonia
ideològica i compromís de lluites: les
lesbianes “pel dret a l’avortament
lliure i gratuït”, colze a colze, amb el
“totes som lesbianes” que es clamava dins dels feminismes dels 70-80.
Va ser un moment de germanor d’interessos cosits amb el fil de la sexualitat com a reivindicació, per unes, i
com a camí vertebral per destruir el
patriarcat, per altres. En paraules de
Jeffreys: “Existe una abundante
bibliografía referida al lesbianismo
político y a la idea de la heterosexualidad como institución política
sobre la que se fundamenta la
opresión de las mujeres”.1

Qüestionar la heterosexualitat com
“institució política” és cert que ha
fonamentat el pensament feminista, en especial el feminisme lesbià,
però aquesta inquisició va ser feta
utilitzant tot el pes del gènere com
a categoria d’anàlisi determinant,
i això va portar a lògiques que elevaven el lesbianisme a una condició
“intrínsecament revolucionària per
si mateixa”. La manera més directa
de destruir el patriarcat era ser lesbiana, viure entre dones i formar part
de la “nació lesbiana” i d’aquest “lesbianisme com a opció política” que
dotava d’una consciència feminista
contingent. Aquesta lògica tan atractiva per les lesbianes va desenvolupar pràctiques, discursos i vivències
d’una força descomunal dins dels
feminismes. “Un món sense homes”
era indigerible pel patriarcat. A més,
les lesbianes i d’altres feministes situaven el “lesbianisme com a opció
política” a l’avantguarda de la lluita
antipatriarcal. En paraules de Sau:

“El lesbianismo cuestiona los valores
que forman parte de la heterosexualidad, el matrimonio, la familia, la
dependencia de la mujer respecto al
hombre, la maternidad y los papeles
masculino y femenino. Cuestiona,
por lo tanto, indirectamente, el propio sistema económico.”2
Aquest moment històric i aquests
corrents de lesbianes feministes van
plantejar quelcom més interessant
que les seves pràctiques i teories.
Van dotar d’una identitat lesbiana
el si del moviment feminista, adoptada i practicada per nombroses dones, independentment de les seves
apetències i desitjos sexuals. Tot i
que aquesta era una identitat lesbiana fonamentada exclusivament en
la categoria de gènere i, per tant, de
facto, identitat lesbiana i pràctica
>>>

sexual podien estar desvinculades:
es podia ser lesbiana sense practicar
sexe entre dones i es podia practicar
sexe entre dones sense ser lesbiana.
Una altra característica d’aquesta
identitat lesbiana feminista centrada exclusivament en la categoria de
gènere era que, tot i tenir un fort
component identificador dins les files feministes, de cara enfora la paraula lesbianes esdevenia innecessària: com que el feminisme contenia
les reivindicacions del lesbianisme,
la resultant lesbianes poques vegades sortia a la galeria pública de la
política i, si sortia, era en campanyes
puntuals com “totes som lesbianes”
a l’estil de “totes hem avortat”.
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És clar que hi eren les altres lesbianes,
aquelles que com la Wittig teoritzaven des de finals dels 70 una identitat sexual allunyada de la identitat
de gènere: “¿Qué es la mujer? Pánico, alarma general para una defensa
activa. Francamente, es un problema
que las lesbianas no tenemos porque
hemos hecho un cambio de perspectiva, y sería incorrecto decir que las
lesbianas nos relacionamos, hacemos el amor o vivimos con mujeres,
porque el término mujer tiene sentido sólo en los sistemas económicos y
de pensamiento heterosexuales. Las
lesbianas no somos mujeres (como
no lo es tampoco ninguna mujer que
no esté en relación de dependencia
personal con un hombre)3

I aquelles altres lesbianes que als
nostres escrits anomenàvem de “pedigrí”, les que es passaven la vida
a allò que des del feminisme i des
dels grups d’alliberament homosexuals vam batejar amb el nom, no
poc pejoratiu, de “guetto” i més tard
“ambient”. Aquelles lesbianes frívoles que no tenien consciència de
l’alliberament de les dones i que es
preocupaven tan sols de viure la vida
alegrement oblidant els problemes
entre copa i copa, ball i ball, reproduint, algunes d’elles, els rols dels gèneres, drogant-se i cardant als lavabos,
lligant de nit per viure la respectable
“doble vida” diürna, generant allò que
vam anomenar, des de la nostra distanciada consciència i la nostra participació, subcultura lesbiana. Aquelles
lesbianes qualificades d’apolítiques i
que encara avui semblen invisibles i
excloses de les nostres anàlisis teòriques i històriques.

una mena d’androgínia uniformada,
qüestionant les relacions de poder
dins les relacions i les pràctiques sexuals, la penetració, les pràctiques
sadomasoquistes, l’ús de la pornografia... Debats que van escindir les
lesbianes feministes i van estendre
les confrontacions al conjunt del
moviment feminista, ja que algunes
lesbianes feministes i d’altres feministes no identificades com a lesbianes van començar a centrar el discurs
des de la sexualitat com a categoria
analítica, i no pas des del gènere.
Dones que havien cimentat el feminisme des del gènere semblava que
es desfeministitzaven en passar-se a
les files de les teòriques del sexe (per
exemple Rubin).

El feminisme uniformat sota la consciència antipatriarcal es va convertir
en un mosaic de feminismes destrobats, friccionats i confrontats de
manera passional i traumàtica. Un
mirall trencat que reflectia multiplicitat d’imatges que agradaven i
desagradaven, que identificaven i
que desidentificaven. Els debats vertebrats per la sexualitat, liderats per
les lesbianes feministes, havien descordat la cotilla del que era “políticament correcte” i, com a resultat, la
sexualitat com a debat i com a signe
d’identitat del moviment feminista amb el discurs encara centrat en
clau de gènere, va quedar soterrada
sota la por de la discòrdia. Els debats
sobre sexualitat van desaparèixer de
l’agenda política dels feminismes i la
identitat lesbiana amb la qual el feminisme de portes endins sintonitzava es va anar diluint, concentrant-se
i circumscrivint-se als grups de lesbianes feministes.

A les lesbianes feministes ens lligava
la lluita antipatriarcal, a les altres lesbianes, la sexualitat.
Les lesbianes feministes vam intentar desconstruir la sexualitat patriarcal, desgenitalitzant-la, desdibuixant
les feminitats i les masculinitats en

Els grups de lesbianes feministes van
acabar assumint la responsabilitat de
donar respostes a tot allò relacionat
amb el “tema” de lesbianes. Els espais lesbians dels feminismes es van
minimitzar teòricament i pràcticament, fins que la distància identitària
entre feministes i lesbianes va assolir
amplades desconegudes. Mentre que
la sexualitat, i per tant les lesbianes,
desapareixia de l’agenda política, de
la història, i dels discursos de molts
dels feminismes (i aquesta és una
constant internacionalitzada), la sexualitat com a categoria de poder va
operar sobre una imatge i construcció identitària d’un feminisme heterocentrista i uns grups de lesbianes
amb les que es comptava poc políticament, de manera que les feministes s’entenen en termes heterosexuals (com institució pública i principi
organitzador de les societats) i les
lesbianes feministes són aquelles que
preparen amb les altres lesbianes dels
GLTB els 28 de Juny.

>>>

>>>

Al moviment de lesbianes hi van
confluir les energies de les lesbianes
feministes i no feministes dedicades
a la lluita contra la discriminació per
l’orientació sexual, contra la lesbofòbia, per fer visible la realitat de les
lesbianes, pels drets de plena igualtat
ciutadana i per totes les reivindicacions articulades des dels moviments
GLTB.
La sexualitat estigmatitzada ha estat
el vehicle que ha unificat les aliances
d’uns col·lectius que han assolit un
cert èxit en la transformació de la societat; paradoxalment, les lesbianes,
aquí i ara, som molt més notables a
la societat del que ho som a les files
dels moviments feministes, tot i que
a les files dels moviments feministes
som moltes més, més diverses i també més disgregades.
I si ens fixem en les altres lesbianes,
les que poblen les nits dels nombrosos bars i locals regentats per lesbianes, tindríem material d’anàlisi
abundant per documentar el pols
identitari lesbià a Barcelona. Si posem especial atenció a la relació
invisibilitat-opressió-clandestinitat
i construcció identitària, com a producte de reacció, no sembla tenir una
proporcionalitat tan directa com en
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amb la llei a l’esquena.

un principi s’havia pensat. Avui dia hi
ha un creixement exponencial de lesbianes, bars i activitats de lesbianes
a una Barcelona visiblement lesbiana
i amb un sentiment identitari lesbià
que augmenta per autodesignació
i per estímuls culturals referencials
(The L Word, com a exemple claríssim), i no com a resposta designadora social.
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Enmig d’aquest èxit cultural, la sexualitat com a categoria de poder renegocia els estigmes i continua sotmetent “el costat fosc de la sexualitat”
a l’àmbit de l’acceptació social d’allò
que es fa en privat. Cal recordar la cèlebre “piràmide sexual” que Rubin va
plantejar als debats dels feminismes
lesbians i que va servir com a punt de

partida d’una abundant bibliografia
interdisciplinària (de l’àmbit acadèmic i dels moviments) que analitzava
la sexualitat com a categoria de poder i d’anàlisis.
Des dels feminismes, lesbianes i les
que no s’identifiquen com a lesbianes hauríem de posar l’accent en
recuperar la nostra tradició de debat
respecte a la sexualitat i abordar-la
amb l’esperit crític de pensament
com a categoria d’anàlisi autònoma,
i alhora, entreteixida amb d’altres categories de poder. Proposo resseguir
els debats nodrits des del feminisme
i desenvolupats en teories interessants com la queer o els estudis sobre
sexualitat i gènere que es donen als
àmbits acadèmics, i recuperar la tradició de debat i de creixement teòric
des de l’activisme feminista. Amb la
nostra particular forma de fer reunions sense pretensions curriculars,

amb participació retroalimentada,
d’aquelles que es fan sense presses,
compartint pastetes i compartint
la neteja de la sala en acabar... Retrobant el plaer de fer sobretaula
amb un bon debat... Sexualitat...
Gènere... Identitats... Us hi animeu?

alguns dels temes que estan sobre la taula

Així, l’any 1998 qüestionem la Llei d’unions estables, celebrada efusivament
pels sectors gais més institucionalitzats, que ens titllen de boges: “...suposa
reconduir la pròpia homosexualitat a la lògica heterosexual, patriarcal, matrimonial. Perquè, de fet, la manera en què moltes dones
vivim el nostre lesbianisme té poc a veure amb aquest ‘logos’... ”.

1.
JEFFREYS, S. “Retorno al género: el postmodernismo y la teoría lesbiana y gay” La Herejía Lesbiana. http://caladona.org/grups/uploads/2006/05/
RETORNOALGENERO[2].doc, pàg. 15
2.
SAU, V. 1979 Mujeres lesbianas, Barcelona:
Zero-Zyx, a OSBORNE, R. 2006 “Entre el rosa y el
violeta (lesbianismo, feminismo y moviento gay:
relato de unos amores difíciles)” http://www.
caladona.org/grups/uploads/2007/02/ENTRE%
20EL%20ROSA%20Y%20EL%20VIOLETA.doc,
pàg. 10
3.
WITTIG, M. “La mente hétero” 1978 http://
www.caladona.org/grups/uploads/2006/05/MoniqueWittigLamentehetero[2].doc
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lesbianes
feministes,
reivindicant i
qüestionant

“Les lesbianes passem de les lleis o les
lleis passen de les lesbianes?” és el títol d’una taula rodona que el Grup de
Lesbianes Feministes vam organitzar l’any 1990 i que, passats els anys, ens
continua servint per situar la relació que el moviment lèsbic feminista hem
tingut i tenim amb el marc legal. No és que les lleis, i la seva aplicació, ens hagin ignorat sempre, precisament (recordem només la llei de perillositat social
o la retirada de la custòdia a una mare lesbiana); ni tampoc que nosaltres ens
hàgim inhibit davant de qualsevol discriminació (com en aquests dos casos i
en molts d’altres). Però, entrats els noranta, quan el reconeixement de drets
per a les parelles del mateix sexe esdevé el punt central de l’agenda política
del moviment gai hegemònic, la radicalitat dels posicionaments lèsbics i feministes pren una nova dimensió.

Continuem el qüestionament amb el matrimoni gai, que posa fi a una discriminació, sí, però també ens integra a l’heteronormativitat, ja que la relació
matrimonial es presenta com l’única legitimada legalment i socialment, i les
altres relacions de cura, afecte i sexuals que les lesbianes hem anat construint
amb els anys queden dins l’espai del que no té nom, del que no es pot reconèixer i, per tant, no es pot dir. Qüestionem que els drets siguin binomials, pel
fet de formar una parella, i capgirem el plantejament: reivindiquem l’abolició
del matrimoni civil juntament amb uns drets socials universals per a totes les
persones, formin una parella o no, uns drets que incloguin les relacions de cura,
afectives i de dependència, que són les que socialment hem de protegir. Així
mateix, denunciem que, des d’una perspectiva patriarcal, s’ha prioritzat el dret
al matrimoni en detriment dels drets de filiació i de la protecció dels infants
en el cas de les parelles de lesbianes que són mares mitjançant tècniques de
reproducció assistida. Amb aquesta campanya tanquem una etapa amb relació
a les lleis, i tanquem també aquest article.
||>>
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els que parlen de sexualitat
i no de sexualitats,
de dona i no de dones,
de maternitat
i no de maternitats…
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lesbianes
feministes,
reivindicant i
qüestionant.
alguns dels temes que
estan sobre la taula

seva elecció, amb el desgast que això
implica, és perquè hi ha un fort desig
de ser mares, i a més, mares que no
neguen la seva sexualitat. Tan de bo
moltes mares heteros poguessin dir
el mateix, ja que les més beates, que
només se senten representades en el

L’ús del singular o del plural no és debades. Utilitzar el singular suposa creure
en cert essencialisme de la sexualitat, creure que hi ha una essència de dona
que defineix la feminitat i que n’és universal, a-històrica i a-cultural, vàlida per
a qualsevol dona, independentment de la seva època i cultura, i que ens informa de la naturalesa del desig heterosexual i redueix la realització absoluta com
a dona, a la maternitat. Si no és així, el fantasma de la mare dolenta i la puta
planeja damunt d’ella. En canvi, parlar de sexualitats, de dones i de maternitats
suposa introduir una diversitat que respon molt més a l’experiència de vida de
les dones reals. No totes les dones volen ser mares, i res ens indueix
a pensar que el fet de no voler ser-ho és a causa de problemes psicològics, sinó de desitjos que es prioritzen i exclouen la maternitat. Que
les dones desitgin quelcom per a elles mateixes, no les desmereix
com a mares, les que ho són, sinó al contrari. Quan una dona és capaç
d’estar bé amb ella mateixa és quan pot entregar-se amb qualitat
als demés. Perquè les frustracions generen interessos egoistes que es
paguen quan les persones més properes estan més dèbils.
Les dones lesbianes són aquelles que poden demostrar que tenen capacitat
per sostenir una elecció sexual que no respon a un convencionalisme propugnat socialment, com podria ser el cas de moltes dones que es denominen
heterosexuals. Allò més inquietant per a molts sectors conservadors és que
aquestes dones siguin mares soles, sense la protecció d’un home. Però si ho
observem curosament, tenir un home al costat sempre és sinònim de protec>>>

ció per una dona i sinònim que assumirà una paternitat responsable?
Tenir un pare i una mare no sempre
és sinònim de bona salut. Tenir dues
mares no sé si ho és, però ningú no
dubtarà que si afronten tot un sistema que les qüestiona en quant a la

paper de mares i transmeten als fills
que la sexualitat és quelcom que s’ha
d’evitar i es pot censurar, o que elles
estan satisfetes pel simple fet de tenir-los, no generen fills sans, sinó fills
ofegats, nens eterns que creuen que
les mares els pertanyen exclusiva-

ment, que se senten amb el dret d’exigir el que sigui i que creuen que se’ls ha
de donar. És d’esperar, que les mares lesbianes, que ja tenen molt guanyat pel
fet d’haver-se acceptat com a dones sexuades, seguiran sostenint els desitjos
de realització personal, més enllà de la maternitat, i d’aquesta manera no ofegaran els fills. Si ho fan així, ells els ho agrairan, tot i que hagin de desafiar la
creença cultural que la mare és el prototip d’aquella que es satisfà, tan sols,
amb l’entrega incondicional als demés.
Introduir una terceritat en un vincle tan íntim i exclusiu com és el d’una mare
i un fill, no només no es pot criticar, sinó que és necessari per un desenvolupament adequat de l’autonomia del fill i, així, pugui construirse una identitat
com a subjecte i amb desig propi. Terceritat que pot trobar-se en aspectes dispersos, com l’interès per una professió, un hobby, qualsevol cosa que atrapi el
desig de la mare en un lloc diferent al de la dedicació al fill. Allò més important
per a qualsevol ésser humà és l’aprenentatge i l’acceptació dels límits del desig.
No tot allò que es vol es pot aconseguir, no només en quant als projectes sinó
també en quant als vincles. El fet que una mare sigui capaç de transmetre als
fills que no són suficients per acaparar tot allò
que desitja, generarà fills més saludables. Ha de
saber fer-los arribar que aquesta actitud no és
indiferència, però que respon a un desig que ells
no poden suplir. Sempre se’ns ha repetit que els
fills no són de la nostra propietat, però és l’hora
que ells sentin que tampoc en són propietaris,
de les mares. I que elles tenen el dret legítim a buscar una satisfacció personal i
un reconeixement en allò que les faci sentir creatives, més enllà del fet biològic
o reproductiu; a buscar i diversificar la font de plaer; a respirar sense ofegar-se.
Això permetrà que els fills també es sentin autoritzats per viure la vida sense el
pes d’haver de sostenir les seves mares, sense sentir-se culpables d’abandonarles si fan la seva. Deixar que es desprenguin és la millor manera de portar una
maternitat responsable, tant si la mare és lesbiana com si no ho és.

>>>
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pobresa, transformació social

Tot i que ja se’n parla als mitjans de comunicació i al cinema, la realitat de la
majoria de les dones lesbianes continua essent força invisible: la pobresa amb
què hem de sobreviure, ja que no tenim accés a un sou com el que rep un
home i les nostres famílies se les han d’arreglar amb els sous baixos de dues
dones. Moltes no tenim ni la possibilitat de viure la sexualitat —trencar amb
la família o un marit, aconseguir la custòdia dels fills i no perdre la casa, l’hort,
el bestiar, els negocis—, perquè no tenim independència econòmica. Així, la
pobresa és una lluita central de les dones lesbianes.
Com ja sabem, a l’Estat espanyol les dones i les nostres famílies estem condemnades a sobreviure amb les pitjors ajudes, subsidis, prestacions i pensions
de la Unió Europea. El salari mínim és el més baix de la UE, 599 € mensuals;
les dones guanyen un 34,7% menys que els homes, un 50% menys al sector
privat. La pobresa a la qual ens condemnen aquests ingressos tant baixos obliga milions de dones a una doble i triple jornada que ens esgota i ens debilita
la salut i les relacions socials.

:: :: :: | 12

Com altres dones, cuidem la canalla, familiars, amics i amigues, i fem altres
feines sense sou. Però les dones lesbianes encara no som reconegudes plenament per la societat i, com que som invisibles, també ho és l’aportació que hi
fem. En comptes d’obtenir reconeixement, hem d’aguantar i resistir l’hostilitat
i la discriminació.
Moltes hem emigrat del poble a les ciutats per poder viure més obertament
com a lesbianes. Però sovint, la família, que no reconeix la nostra opció sexual,
ens pressiona perquè, com que som dones solteres, deixem la nostra vida i
tornem a la llar per cuidar de familiars ancians o malalts.

tancades. De manera escandalosa,
l’Estat espanyol només va admetre
el 4% de les sol·licituds d’asil que es
van trametre l’any 2005. Quantes
n’eren de lesbianes, mares i altres
dones violades i torturades?
Per aquests motius, l’oposició a la
guerra i a les lleis d’estrangeria, així
com el suport a la nova Llei de dependència, que estableix un sou per a
cuidadores de familiars i altres recursos i serveis, són també reivindicacions de les lesbianes.
Arreu del món, la lluita de les dones
lesbianes i bisexuals pels nostres drets
està adquirint més reconeixement,
però no podem oblidar que, per diverses raons, la
majoria continuem essent poc visibles, i la nostra
lluita i aportació
a la societat, poc
reconegudes.
SDL s’ha dedicat, durant 32

Les que venim d’altres països buscant asil —fugint de la discriminació, les
violacions i altres tortures, de les guerres i dictadures imposades per governs
del “nord”, o que n’han rebut suport—, arribem a Europa, on el moviment gai i
lèsbic és més fort, però, com la resta de sol·licitants d’asil, trobem les fronteres
>>>

| montse rifà valls
| grup de lesbianes feministes

| imatges: grup de lesbianes feministes

Remedios Zafra sosté que el “lloc” ideal de les netianes és un “estar de pas”, el nomadisme, i
que si aquest “lloc” existís seria com una “casa Google” –que reemplaçaria la Womanhouse.2
Diu que els modes <<d’inserir i cercar>> funcionen com els dispositius
de singularització i generalització en
la construcció de la identitat. Les hegemonies disseminades a la xarxa
constitueixen formes de ser, regulen la nostra existència com a dones
des d’una pretesa nova objectivitat.
Quan googlegem també hi ha lloc
per l’accident, les multiplicitats, la
fragmentació, l’entremaliadura, l’atzar, la disfressa i les discontinuïtats;
en definitiva, la identitat reconstruïda, contingent, mestissa i canviant.
Però segons ella, en el cas “d’evolucionar cap a formes autoprogramables
més avançades, no ens enganyem,
no estarien dirigides a visibilitzar el
que és minoritari i crític, sinó majoritari, sigui el que sigui. Les cerques
estan sempre programades des del
capital, que prioritza l’audiència!” I
aquest mateix funcionament podria
acabar convertint les netianes i les
identitats polítiques minoritàries, a
través d’actes d’invisibilitat, en una
mena de mite polític nòmade.

Començo cercant l’activista lesbiana chicana post-stonewell, Laura Aguilar, i
em topo amb un parell de webs del nord que m’orienten del mapa del moviment lèsbic feminista a Llatinoamèrica.3 Insereixo Closet de Sor Juana, el
nom del grup que es creà a Mèxic el 1992. Hi ha un telèfon de contacte i s’hi
intueix la relació amb la Mostra de Cinema Lèsbic.4 Insereixo Centro de documentación de la mujer y archivo histórico lésbico de México y America
Latina Nancy Cárdenas (CAHL), que va néixer el 1995. És obert al públic i es
pot consultar.5 Clicant descobreixo que el febrer del 2007 ha tingut lloc a Xile
el VII Encuentro Lésbico Feminista de Latinoamérica y el Caribe (ELFLAC)
amb el lema: “Pensando autonomías desde una rebeldía cómplice”; van ser
més de dues-centes persones.6 Allà van decidir que el 13 d’octubre de cada
any celebraran el “Día de las rebeldías lésbicas”, de forma simultània als vint
països que des de 1987 participen en aquesta trobada. Diuen que la diada que
han triat és simbòlica: “ens rebelem contra el colonialisme patriarcal marcat
pel racisme” atès que el dia abans es celebra “la Raça”. M’assabento que la
vuitena trobada es farà a Guatemala. També llegeixo que hi ha participat la
Norma Mogrovejo de Mèxic, i la Mariana Pessah, lesbiana feminista que pertany a Mulheres Rebeldes i a l’Articulación de Feministas Autónomas del
Brasil. Ambdues van ser a Barcelona el 2005. A l’Argentina, cerco la Casa de las
lunas, el primer espai creat el 1995 per les lesbianes feministes. D’aquesta experiència en va néixer la Casa del encuentro común, un espai feminista social
i cultural. Al seu web hi veig que el 12 d’abril comença un taller de maternitats
lesbianes.7 Per acabar, hipervincle amb el bloc de les lesbianes Fugitivas del
desierto de Neuquén, el fotobloc de la Colectiva Lésbica La Perlita8 i una ràdio
amb contra-informació lesbofeminista.9

Mundial de Dones, que cada 8

1.Lesbianas, indias, negras y pobres: feministas y rebeldes és el títol d’una narració del VII Encuentro
Lésbico Feminista de Latinoamérica y el Caribe (ELFLAC), que podeu trobar a la secció d’actualitat de
Feministas Tramando <http://www.feministastramando.cl>. 2.R. Zafra. Netianas. N(h)acer mujer en
Internet. Lengua de Trapo, Granada, 2005. 3.Els vincles que he consultat per escriure aquest article estaven actius entre el 16 i el 18 de març de 2007. Durant
la navegació també vaig ensopegar amb webs del col·lectiu GLBT, que tenen un discurs centrat en la identitat gai normativa i que subratllen tot el que hem
avançat en drets des d’una òptica neoliberal. M’han cridat l’atenció els noms d’alguns grups de lesbianes que hauré de continuar cercant. 4.<http://www.laneta.apc.org/concilio/Closet.htm> 5.<http://www.laneta.apc.org/cdahl/index.htm> 6.<http://www.elflac.org/> 7.<http://www.lacasadelencuentro.com.ar/>
8.<http://lesbianasfugitivas.blogspot.com><http://www.fotolog.com/laperlita> 9.<http://www.radionumerocritico.cl/>

de març reivindica “Que s’in-

>>>

anys, a la feina de fer visible
l’aportació de les dones lesbianes a cadascuna de les societats
i economies. Participa en la Vaga

verteixi en cuidar, no en matar.”

alguns dels temes que estan sobre la taula

| imatges: grup de lesbianes feministes

lesbianas,
indias, negras y pobres:
feministas y rebeldes1

iiiiiiiiiiiiii

| marta estella
| salario debido a las lesbianas

lesbianes feministes,
reivindicant i qüestionant.

temes que estan sobre la taula

iiiiiiiiiiiiii

lesbianes feministes,
reivindicant i
qüestionant. alguns dels
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| m.bel palou vives
| grup de lesbianes feministes

| vicky moreno

| imatges: grup de lesbianes feministes
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1. Cantera
Espinosa,
Leonor. 2004. Más allá del
género. Nuevos enfoques
de nuevas dimensiones y direcciones de la violencia en
la pareja. <http://www.tdx.
cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1010105171441//lce1de1.pdf>

|||

La visibilització és especialment
rellevant de cara a fer front la
situació de violència patida (en
totes les seves vessants), ja que
el cost que, encara avui en dia,
suposa fer pública la pròpia opció sexual es converteix en una
barrera més. El nivell de visibilització que ens puguem permetre en l’àmbit més personal
i quotidià acabarà marcant les
xarxes de suport social que considerem que tenim, les quals esdevenen un pilar a l’hora de fer
front la situació. No podem deixar de banda, en cap moment,
que enfrontar-se a una relació
de parella violenta sempre comporta sortir de l’armari.

|||

<<||

segueix exercint el sistema, que perpetua aquesta situació d’invisibilitat.

||||||||||||||||||||

Les lesbianes som doblement maltractades, per la situació en sí de violència que
es pateix i per la violència estructural que

||||
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La perspectiva de gènere ofereix una explicació del que pot estar
passant en les relacions de violència en les parelles heterosexuals i en la direcció home-dona; però deixa de banda altres
formes de violència que es puguin donar dintre de la parella.1
Això implica que qualsevol relació de violència que surt d’aquest
esquema, no només es queda sense marc explicatiu, que és el
que ens permet reconèixer la pròpia situació de maltractament
com a tal; sinó que, també, es queda sense cobertura política,
atès que la realitat que aquest esquema
no descriu queda invisibilitzada i, per
tant, és inexistent. Aquesta manca de
cobertura per part del sistema suposa la
inexistència de recursos socio-sanitaris,
assitencials i jurídics adequats a la diversitat de situacions de violència en la parella, convertint-nos, una vegada més, en
víctimes de la violència estructural.

|||

alguns dels temes que
estan sobre la taula

Quan parlem de violència de gènere, és freqüent que ens vingui
al cap la idea que, en una parella, l’home ha agredit la dona.
De fet, és aquesta la visió que ens arriba des dels mitjans de
comunicació. Però no podem continuar deixant de banda altres
formes de maltractaments que es donen en el marc d’aquesta
realitat, en el que també ens trobem les lesbianes.

|||

lesbianes
feministes,
reivindicant i
qüestionant.

|||

la invisibilitat,
la major de les violències

entrevista a la
mercè otero vidal
sobre lesbianisme i educació

l
| me
ida
rcè otero v

Diries que a l’escola o a l’institut
es parla de les diferents opcions
sexuals? Quan es tracta el tema
de la sexualitat, es parla de l’orientació sexual? Està inclosa en
algun apartat del currículum?
Els nostres centres escolars, en general, tenen greus mancances pel que
fa a la formació afectivosexual de
l’alumnat. Però en aquest aspecte,
com en molts altres, les situacions
són molt diverses. Per exemple, es pot
parlar de sexualitat de passada, quan
es parla del cos a classe de ciències
naturals. Amb molta sort poden haver-hi unes sessions de tutoria dedicades a parlar-ne. Fins i tot, i encara
de manera més excepcional, pot haver-hi algun crèdit variable dedicat a
la sexualitat. Es pot aprofitar l’oferta
d’alguna empresa de compreses que
fa uns tallers als centres sobre els canvis de l’adolescència. Es pot demanar
que des de l’ajuntament, el districte o
el CAP s’organitzi alguna xerrada… I

evidentment tot el que es fa en aquest
sentit té un rerefons de por: els embarassos adolescents i la sida.
En aquests contextos, el model heterosexual i la sexualitat reproductiva
són els discursos dominants, per no
dir exclusius. A les aules no es parla
ni d’orientació ni d’opció sexual. La
realitat gai, lesbiana, transsexual i bisexual (GLTB) és silenciada. Bé, això
no és cert… a les aules l’alumnat sí
que parla “d’aquestes coses”, i l’insult
(de broma, segons diuen) que se sent
encara amb més freqüència és el de
“maricón”.
Quines creus que són les causes d’això? Manca d’informació
per part del professorat, o certa por ? Què proposaries?
Evidentment, la manca d’informació —per no dir ignorància— i la por
—per no dir rebuig— comporten
molta inseguretat i són causes indiscutibles del silenci enfront la realitat
||>>

homosexual. Si el professorat pensés
que, quan entra a l’aula, el 10% de
l’alumnat (estadísticament) pot ser
gai i lesbiana i que, per tant, té al davant com a mínim dues o tres persones en formació que ho són i que els
ha de donar i oferir models positius,
potser podríem començar a parlarne. Però el fet és que ni tan sols hi
pensa, en aquesta possibilitat. De fet,
actualment, ja existeix una cobertura legal i unes recomanacions per tal
de tractar la realitat GLTB a les aules,
però s’està molt lluny de portar-ho a
la pràctica de manera generalitzada.
La informació i formació del professorat és urgentment necessària. També
ho és la implicació i coresponsabilitat
dels altres sectors de la comunitat
educativa.
Les lesbianes estan doblement invisibilitzades en l’àmbit educatiu?
La sexualitat femenina ha estat sempre un “misteri” i el plaer ens ha es-

15 | :: :: :: :. 

iiiiiiiiiiiiii

| la eskalera karakola
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tat negat a les dones, perquè, en una
pràctica heterosexual i falocràtica, la
sexualitat femenina sempre ha aparegut com a subsidiària de la masculina.
Reconèixer la iniciativa sexual de les
dones, el dret al propi cos i al propi
plaer, és molt subversiu. En l’àmbit educatiu, les lesbianes tenen una
doble invisibilitat; com a dones queden amagades sota l´androcentrisme
dominant i com a lesbianes, sota
l´heterosexisme hegemònic.

Hi ha models o referents a partir dels
quals es podria treballar per fer més
visibles les lesbianes. Per exemple,
recordo un llibre anglès que es titula Les lesbianes que han canviat el
món, on es recullen les biografies i
les aportacions de les lesbianes a la
història de la humanitat. Hi ha alguns
contes infantils i novel·les juvenils que
tracten aquesta realitat de forma familiar. Recomano una pel·lícula que
aquí vam traduir com És fonamental
(It’s elementary), que va molt bé per
a la formació del professorat, perquè

exposa tota una sèrie de recursos que
existeixen per tractar l’homosexualitat a les aules. Però, evidentment,
el que cal és la sensibilització prèvia
del professorat i la voluntat de tractar
les diferències sense discriminació. Hi
ha col·lectius que estan treballant en
aquest sentit, com l’AMPGIL (Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes) i també alguns professionals de
l’ensenyament amb el projecte Inclou.
El que sap greu és que, per ara, siguin
col·lectius que viuen l´homosexualitat
de manera molt propera. És necessari
anar més enllà.

adreces que poden ser útils...
Associació de Pares i Mares de Gais
i Lesbianes (AMPGIL), www. ampgil.
org | Gais i lesbianes en educació
(INCLOU), www.inclou.org | Federación Estatal de lesbians, gays, transexuales y bisexuales, www.felgt.
org/ | Servei d’educació no sexista.
Coordinadora Gai-Lesbiana, www.
cogailes.org | Punt d’informació especialitzat en temàtica gai, lèsbica i
de sexualitat humana. Casal Lambda, www.lambdaweb.org

alguns títols que podrien servir
per introduir el tema de l’homosexualitat... AROLD, Marliese, Sandra ama a Meike. Sta. María
de Tormes (Salamanca), Lóguez,
1997. | BARÓ, Santi, Joc de dames.
Picanya (València), Edicions del Bullent, 1998. | BÖSCHE, Susanne, i
altres, La Martona viu amb l’Eric i en
Martí . Barcelona, Institut Lambda,
1986. | BRUEL, Christian, i altres,
Clara, la niña que tenía sombra de
chico. Barcelona, Lumen, 1980. | DE
PAOLA, Tomie, Oliver Button es una
nena. Valladolid, Miñón, 1979. | GOETZINGER, Annie, i altres, El futuro
perdido. Barcelona, Junior, 1992. |
HAUTZIG, Deborah, Què passa, ninona! Barcelona, Ediciones B, 1989.
| NEWMAN, Lesléa, Paula tiene dos
mamás.Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2005

recursos per treballar l’homosexualitat “Homofobia en el sistema
educativo. Recomendaciones por
una escuela más justa”. TE (Treballadors/es de l’Ensenyament, revista
de CCOO) www.fe.ccoo.es/publicaciones/homofobia.pdf | Consejo
de la juventud de España. Apartat
de diversitat sexual amb activitats
i propostes, www.cje.org | CHASNOFF, D. COHEN, H.S. És fonamental. Parlar de l’homosexualitat a l’escola . (vídeo) (60’)Traducció al català
i adaptació de la guia didàctica pel
Casal Lambda i la Fundació Jaume
Bofill. | SCHILLER, Greta, París ra una
dona. Gran Bretanya. (vídeo) (77’)
1995. Material per treballar de manera transversal l’homosexualisme a
través de la matèria d’art contemporani.

<<||

Manifest del 28 de juny.

Bollera no és una marca.

Intervenció crítica el dia de l’orgull de lesbianes, gais i transexuals. Bollera no és una marca, és un DESORDRE GLOBAL.

Essent la vida, en aquesta
societat, i en el millor dels
casos, un avorriment total i
d’alguna manera rellevant a
les queers, la queer d’actitud
cívica, responsable i desitjosa
d’esdeveniments, no té una
altra opció que derrocar
el govern, eliminar el
sistema monetari, instaurar
l’automatització completa i
acabar amb l’heterosexualitat
compulsiva. -“SCUM,
Manifest o quelcom semblant”,
Valerie Solanas, 1967-

La revolta sexual d’Stonewall ha arribat a un punt d’inflexió en la reordenació
dels hàbits, els espais i els cossos, sota el Capitalisme Mundial Integrat (CMI).
Les sexualitats abjectes són, cada cop més, condicionades com una opció inconseqüent en el lliure mercat, un conjunt d’alcoves prefabricat (rosa o blau?)
amb el qual redecorar el buit d’una vida política intensa, alegre i lliure per a
totes.
En una democràcia que es defineix per la lliure elecció, i la lliure elecció, pel
consum productiu, les nostres sexualitats i el potencial que tenen per desafiar
les institucions que administren els afectes i els recursos, han passat a ser
embolcalls bonics dels prestatges de la boutique global. Les classificacions i
les normes existents són, un cop i un altre, la matèria primera del capitalisme.
Allò que resulta realment obscè avui dia és ser queer i pobre, queer i inquieta,
queer i desregulada...
La imatge de les queers, les descarades, les feres, les ciborgs, les histèriques, les
camioneres, les frígides i les sortides, les de tacons trencats i les descalces assaltant el supermercat, la botiga d’articles del món, el jardí privat i la cerimònia
de boda, és el nostre somni més desitjat. Ser divina és experimentar sempre
amb la pràctica de la impostura que revela la disciplina sexual modificada de la
Llar i la Caspa; és desorganitzar, de nou, totes les classificacions, inclús les que
determinen el lloc de les transsexuals.
Els drets són una almoina útil, però insuficient; perversa en la capacitat disciplinària. Ara que el capital s’ha fet cos en nosaltres amb una violència callada
i persistent: cos (re)productor, cos consumidor, cos net i desinfectat que ha
reprimit el fantasma de l’estigma i la mort, cos versàtil en l’acceleració... ens
hauríem de preguntar: és possible un altre cos?

Ha de ser-ho, ja que aquí estem. A l’abordatge!
||>>

reptes, reflexions, accions...

| http://www.sindominio.net/karakola/
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MATRIX-MONI$
Contra el matrimoni com a obligatorietat per obtenir drets. Desperta!
El neoliberalisme i el patriarcat són la xarxa: ens creen la necessitat d’un model
de relació basat en estructures heterosexuals i sota control economicosocial.
El matrimoni és l’instrument de control:

14 de febrer,
dia internacional
per l’abolició del
matrimoni civil
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—Garanteix el treball de “cura” gratuït per imposició de gènere, tan necessari
perquè es realitzi el treball de producció.
—Relega a l’àmbit privat les relacions de dependència i provoca, així, una renúncia de la col·lectivitat a assumir la responsabilitat de les cures de les necessàries de les persones.
—Podria servir per fer visible l’existència de relacions gai-lesbi-trans, però alhora serviria per invisibilitzar i erosionar els altres tipus de relacions que establim, com xarxes de suport, amistat…
—El dret que tenen les parelles casades a entrar en la vida i pertinences de
l’altra persona facilita situacions de violència domèstica, que alhora estan emparades per les lleis del matrimoni.
Estem construint pràctiques alternatives de relació i utilitzem camins creatius
per potenciar noves identitats. Defensem una proposta de societat diferent i
no una assimilació dins del matrix-moni.
Creiem inacceptable que les persones s’hagin de casar per tenir unes condicions bàsiques de vida. Els drets s’han de basar en les persones, no en les
parelles.

Tu esculls, l’elecció és el teu poder:
Color vermell: segueixes en el matrix-moni.
Color rosa: esculls l’abolició del matrimoni civil, garantint que cada persona
tingui les necessitats bàsiques cobertes, independentment del fet que formin
o no una parella.

r e p t e s , r e f l e x i o n s , a c c i o n s . . .
>>>
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reptes, reflexions, accions...
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| manifest
| grup de lesbianes feministes

| mambo

| imatges: mambo - http://mambo.pimienta.org

MAMBO

Momento Autónomo de Mujeres y Bolleras Osadas
Ja fa més d’un any... un grup de
dones i bolleras comencen a cuinar una idea: construir un nou
espai autònom i des-controlat
on experimentar els límits i les
possibilitats de la pràctica i el
pensament feminista que no
fugi del conflicte i que fulmini,
per sempre més, les mirades
que ens construeixen com els
models de dona que rebutgem.
... el cas és que aquestes dones i bolleras continuen maquinant i decideixen anar al Raval, potser perquè és un dels barris de Barcelona més assetjats per l’especulació immobiliària i per la repressió, que intenta ocultar
allò que realment es cou rere els aparadors d’aquesta ciutat i que allà és
tan visible. Així que, amb intenció de ser incíviques, intervenir i amarar-se
de les múltiples realitats de la immigració, el treball sexual i les resistències a la violència immobiliària, decideixen instal·lar-se allà.
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Després de molta feina, d’assemblees boges i esgotadores, de martells, radials,
cables i canonades, d’anar fent-nos nostra la verticalitat de l’antiga casa d’Andalusia, de transformar microhabitacions individuals en espais d’ús col·lectiu...
s’inaugurava, el 8 d’abril de 2006, el projecte feminista MAMBO.

... així de osadas, pensen en un projecte de dones i per a dones on reflexionar sobre el que som i el que no som, imaginar allò que volem ser reinventant el cos, el desig, el gènere i modificant els hàbits de comportament
adquirits i els codis de relació preestablerts. Un espai en el qual les relacions sexoafectives entre dones estiguin reconegudes i l’heteronormalitat,
>>>
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| L’assemblea reconstituent de la segona facció de la
tercera assemblea fundacional en fase d’aprendre a
consensuar.

qüestionada. On poder explorar diverses maneres de fer política; on allò
que és personal, sigui polític; on polititzar la quotidianitat i convertir la
necessitat, el desig i l’afecte en paràmetres de la nostra vida urbanitzada.
En un any, MAMBO s’ha convertit en un espai autònom1 i autogestionat2
d’afluència de dones i lesbianes, en un centre de producció de discurs feminista connectat amb xarxes de dones de tota Europa. S’hi han allotjat tallers
(soldadura, autodefensa feminista, cinema, català, anglès, electricitat, teatre,
teoria feminista, pornografia i feminisme…), xerrades, col·lectius feministes,
debats i trobades. S’hi han establert vincles amb diferents col·lectius. NO busquem espais de consum passiu, d’oci abaratit per a dones. Aquest model ja
existeix i no ens agrada!

... rabioses, decideixen no acceptar les situacions quotidianes de violència,
que es manifesta de múltiples maneres. Plantegen una resistència activa
contra el control del cos, de la sexualitat, del pensament i del moviment,
elements determinants de les seves vivències com a dones.
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... deleroses de connectar amb altres feminismessssss i, al mateix temps,
de plantejar el seu, que no és un, sinó que es va construint, reformulant...
Conscients que l’aliança no és fàcil i que suposa un repte constant de reconèixer-se, de comunicar, de valorar els punts d’unió, sense evitar, però,
les diferències, ja que som moltes i molt diverses —joves, migrades, transsexuals, precàries, negres, lesbianes, ancianes...
I amb tants ingredients, el beuratge comença a bullir i bullir,
i a calar i a desbordar-se...
i aquestes dones i lesbi-

anes comencen a fer córrer la
veu per trobar-se... a estendre’s
per convidar-vos... a desaparèixer per reaparèixer en qualsevol
lloc, sense avisar prèviament...
Reivindicant les diferències com la
base des d’on construir la nostra
lluita com a dones i lesbianes feministes, us convidem a afegir-vos
al nostre circ itinerant de “bèsties i
monstrues”.
Després d’un any d’existència, el Centre Social Okupat de Dones MAMBO
ha estat desallotjat il·legalment, el 8
de gener de 2007, per un ampli dispositiu de mossos de Saura.
Temporalment estem de bolos, desparramades per Barcelona, fent xerrades, tallers i cinema de forma itinerant per diferents espais i barris.
Això ens permet crear nous vincles,
conèixer i intercanviar amb altres
dones d’altres espais; seguir creant
xarxa i visualitzar el nostre projecte feminista. La MAMBO
no descansa, ni atura el seu

projecte… continuem… Cada setmana a les assemblees ens seguim coneixent, ens organitzem, fem noves
propostes i estem buscant un espai
per desaparèixer per tornar a aparèixer en un altre lloc...
I… a l’abril, més acció: contaminarem de teoria feminista la producció
de vídeos fets per a dones amb la I
Mostra de Curts de Dones i Lesbianes sobre la Violència. Curts com
autoexpressió i activisme polític per
reinventar les formes narratives i de
narració, subvertir el discurs dominant, visualitzar-nos com a subjectes
a la pantalla, a la càmera i al públic,
a tot arreu.

Senyores i senyores, comença
l’espectacle. No us oblideu de
retocar-vos el maquillatge, vestiu-vos amb les millors gales
i, si us plau, no us retireu a les
vostres cambres; mantingueuvos atentes a les pantalles, perquè l’espectacle de les “bèsties
i monstrues” està a punt de començar!!
1. autònom –a adj. Que es governa per les
seves pròpies lleis, que té el dret o facultat
de governar-se a si mateixA. DiccionÀriA de la
llengua catalana. InstitutES d’Estudis CatalanEs.
2. autogestió f. Gestió d’una col·lectivitat per
les seves componentes. DiccionÀriA de la llengua
catalana. InstitutES d’Estudis CatalanEs

exercicis espirituals II

posa una assemblea a la teva vida.
Adorades assemblees. Espai
de la democràcia directa i
participativa. Les assemblees,
adorades i temudes.
Assemblees inacabables, mal
preparades, manipulades,
immoderables o boicotejades.
Assemblees per criticar
les decisions de l’anterior
assemblea. Per qüestionar les
decisions de l’assemblea en què
es van invalidar les decisions
de l’anterior assemblea.
Però jo no vaig a l’assemblea perquè
no entenc res del que diuen. O perquè surten conflictes personals. O
perquè he quedat per fer un kiki.
Nosaltres, que acostumem a anarhi i fem pocs kikis, hem decidit (en
assemblea) parlar-ne en aquest Exercici. Perquè, malgrat les seves imperfeccions (que són les nostres), és la
millor forma de prendre les decisions,
i perquè veiem que encara n’hem
d’aprendre molt, totes plegades.
Hi ha un col·lectiu antimilitarista
a Elx que es diu Tortuga. I d’aquesta gent, juntament amb les nostres
<<||

darreres experiències assembleàries,
hem tret les idees que venen a continuació (http://www.nodo50.org/tortuga/
article.php3?id_article=2634). Bé, en realitat, gairebé transcrivim el que diu la
Tortuga... Així ens queda temps per
exercitar l’esperit amb altres digressions.
En les assemblees solem preferir la
decisió per consens per dur a terme acords mínims, acceptables per
a totes, i reservar-nos les votacions
per quan no hi ha acord possible. El
consens no només significa arribar a
solucions millors, sinó que enforteix
el sentit de comunitat i confiança.
Primera qüestió que ens diuen les
tortugues i els nostres instints: que
el consens és un tema complicat,
perquè, per poder-lo aplicar, hem
d’enfrontar-nos a l’obstacle de la
nostra educació patriarcal i autoritària, en què es donen valors com
l’obediència, la delegació de responsabilitat, l’individualisme, l’anar a
allò pràctic… I afegiríem que l’intent
de controlar les assemblees tendeix
a limitar la diversitat i la diferència.
La imposició de majories per votació
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elimina la dissensió, mentre que el
consens ens ajuda a treballar en la
diversitat, a ser flexibles, a trobar les
sortides més adequades per a totes,
etc. El consens és, vist així, una eina
revolucionària. Però implica temps, i
el temps és el nus gordià que travessa les nostres vides.
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Les tortugues ens diuen que no hi ha
consens possible en una assemblea
mal conformada o immadura. Ha
d’existir la garantia que cada dona és
plenament considerada i respectada.
Per això, el consens és incompatible
amb l’autoritat (ep! que ningú s’alarmi, que no es refereixen a allò que
anomenem l’autoritat femenina) i,
per això, l’assemblea ha d’esforçar-se
per anar superant les concentracions
de poder i per evitar la influència dels
lideratges. En tots els grups es dóna
en major o menor grau, el lideratge. Saber reconèixer-lo, assumir-lo i
afrontar-lo amb maduresa és el primer pas per iniciar un procés assembleari en el que totes les membres
adquirim autonomia i criteri propi.
I un cop exposades les idees i diferències, hem d’ajustar-les, combinar-les,
integrar-les... per assolir propostes
que incloguin els punts de vista de
totes. Hem de saber retirar les pro-

postes si no condueixen enlloc, saber
articular les diferències amb claredat,
ser responsables per oferir alternatives quan trobem problemes a una
proposta, fer que totes puguem expressar-nos amb les pròpies paraules
i per voluntat pròpia, aconseguir que
les altres tinguin dret a parlar i a ferse sentir.
El consens suposarà que unes hi estarem d’acord potser al 100%; d’altres pensarem que la proposta no és
perfecta, però vaja, hi estem d’acord;
d’altres podrem expressar “no m’hi
oposo, però no m’hi considero implicada”... o alguna vegada podrem vetar
la proposta. I en aquest cas, si volem
implicar-nos toooooootes en la decisió, haurem de tornar a començar!
Si una proposta sembla que ha estat
entesa en la seva totalitat, i ja no es
demanen més canvis, la moderadora
pot preguntar si hi ha objeccions. No
n’hi ha?, doncs es demana el consens
i la decisió ja està presa.
Totes sabem que qualsevol conflicte
que es presenta en una assemblea
implica sentiments, inquietuds, pors...
El grup és responsable de la decisió, i
la decisió pertany a totes. Per això, si
prenem decisions col·lectives i entre
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totes, hem d’assumir responsabilitats: cal tenir present la reacció dels
nostres cors, sempre tendres.
Algunes preguntetes prèvies que ens
poden ajudar a situar els temes que
s’han de decidir: estem d’acord
amb qui i com modera? estem
d’acord a parlar de tal qüestió,
ara? tenim tota la informació
necessària? quin és el problema en qüestió? I ara, vet aquí algunes de les actituds que denoten
la presència d’una participació irresponsable i immadura (i amb quina
t’identifiques tu?):

Sóc una
acaparadora: parlo molt,
m’allargo, parlo fort i
gesticulo molt.

Jo soluciono
tots els problemes: dono
contínuament respostes
a totes les qüestions que
sorgeixen abans que d’altres
puguin dir res.

M’encanta
constituir càtedra: la meva
opinió és la darrera paraula,
tinc raó i sé expressar-ho amb
el cos i el to de veu.
mirada:
Sóc una prim defectes
menors
sé veure els
s per
estacions fete pció
en les manif
e
xc
e
l’
ig constar
les altres i fa eneralitat.
a cada g

Repeteixo, però dit
d’una altra manera, el que altres
acaben de dir... això sí, jo ho dic
millor o, com a mínim, diferent.

M’encanta
dramatitzar i cridar
l’atenció per ser el
centre d’atenció.

No sé escoltar, ni
tan sols m’escolto a mi
mateixa: a vegades responc a les
altres sense ni deixar-les acabar de
parlar. I intervinc ràpidament
a la menor pausa.

No puc evitar
obstaculitzar la presa de
decisions, trobant el desacord
en el més mínim detall.
Sóc una inflexible.

El meu problema
és la condescendència
del tipus “algú vol afegir
alguna cosa?”

Vull estar present
en tot, assumint tasques
abans que altres hagin tingut
l’oportunitat d’oferir-se.

Tinc uns aires
de superioritat que ni
jo me’ls aguanto tipus “jo
abans pensava també
així però ara…”
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(i la que estigui lliure de culpa, que
convoqui la propera assemblea)

Com que nosaltres tenim uns
aires que no ens els aguantem
mútuament, ara us proposem
algunes actituds que construeixen l’assemblea. A veure què en
dieu:
Sóc puntual: el temps
de totes nosaltres és estimable,
així que no faig esperar. A més,
si som puntuals, comencem aviat
i a darrera hora no haurem de
decidir de pressa i corrents.

Escolto sense
interrompre i sóc empàtica:
ja tenim una moderadora que
s’encarrega de posar fi a les discussions
i retallar les intervencions de les que
s’allarguen. Si ens interrompem
unes a altres no hi ha
manera d’avançar.

Escolto amb simpatia a
qui exposa opinions diferents
a les meves, així enriqueixo les
meves idees i quan em toqui
parlar m’acostaré més a
propostes de consens.
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Critico amb
cura i acompanyo la
crítica amb propostes
constructives.

Em comprometo a
prendre responsabilitats
d’acció. Allò menys important és
assistir a les reunions. El que és imprescindible és el treball que una
es proposa fer al sortir-ne.
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Sinceritat: Expresso el meu pensament
amb honradesa a la reunió. No
m’espero a la sortida per dir allò
que convé fer o per criticar
allò que es va dir.

I amb aquestes reflexions esperem
que tingueu moltes ganes que arribi
la propera assemblea per posar-les
totes en pràctica. I colorín colorat,
l’exercici s’ha acabat.

unes quantes direccions que poden ser utils...

an no
No parlo qu
ant
cosa interess s
tinc alguna
le
n
sóc breu e
a dir. A més, encions.
v
meves inter-

nenes

Reflexiono
abans de parlar, i així
mai m’expresso amb frases
incorrectes o ofensives.
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espais
QUERO SENO. Cultures i identitats lesbianes. O no?
http://www.caladona.org/grups/?page_id=2
Volem ser un espai de debat amb ritme tropical (reunirnos una vegada al mes) i un punt de trobada per tal de
posar en comú les nostres expectatives i motivacions
respecte a les cultures i identitats lesbianes.
GRUP DE LESBIANES FEMINISTES
http://www.lesbifem.org
El Grup de Lesbianes Feministes ens autorepresentem com
un grup d’acció política que té un discurs antipatriarcal
i anticapitalista, que se situa deliberadament als marges
i que planteja una dinàmica de recerca activista basada
en la reflexió des del feminisme i el lesbianisme. Volem
participar activament en els processos de representació
social per desmuntar els mecanismes de control, amb la
intenció de reconstruir i inventar noves pràctiques que
transgredeixin l’ordre social i de gènere dominants.
SALARIO DEBIDO A LAS LESBIANAS Xarxa Las
Mujeres Cuentan. C/Radas 27, bxs. Barcelona. 93
MAMBO (Momento Autónomo de
Mujeres y Bolleras Osadas)
http://mambo.pimienta.org/
‘Espai’ feminista. Momento autónomo de mujeres y
bolleras osadas. Les mamberes volem decidir qui som i
com comportar-nos sense repetir patrons preestablerts;
reinventar-nos tots els cops que ens vingui de gust
rebutjant posicions estereotipades que ens imposa el
model heteronormatiu, falocèntric i capitalista. Critiquem
el sistema de gènere binari, que ens obliga a posicionarnos
enfront de categories de comportament i desig estrictes
que no poden representar el ventall de les nostres
maneres de ser, pensar, actuar i desitjar com a dones.

ESKALERA KARAKOLA
http://www.sindominio.net/karakola/
La Eskalera Karakola, Centre Social Okupat de dones al
barri de Lavapiés de Madrid. Un centre social feminista,
una casa, unes dones, un barri, una ciutat, un món. Què
és un centre social de dones en un món fragmentat
en el que veiem constantment retallades les nostres
possibilitats individuals i col·lectives d’intervenció?
Tot i així es tracta d’una proposta enorme, ambiciosa,
inabastable ja que escapa del que coneixem i a les
persones a les quals els hi presentem. És el producte d’una
reflexió inacabada i constantment interrompuda, d’una
història que comença a escriure’s ja fa temps i seguirà
puntuant i alterant el curs “natural” de la Història...

que compartiu amb totes nosaltres no només una
estoneta de música, sinó també, el caliu, la complicitat
i la felicitat que generem quan ens trobem.
GUERRILLA TRAVOLAKA
http://www.guerrilla-travolaka.blogspot.com/
Grup no identitari de debat i acció política, d’agitació,
de preguntes sense resposta, des del qual es vol fer
visible, posar en dubte, criticar i preguntar. Ni homes,
ni dones, ni trastornats, ni patim disfòria. Només som
guerrilleres i guerrillers, depèn del moment, pirates del
gènere, buscador@s de tresors. Som Transresistents,
Transguerriller@s, Transciutadan@s, Travolak@s, Dragkings.
GIRLS WHO LIKE PORNO
http://girlswholikeporno.com
La nostra lluita és la teoria queer com a reivindicació
de la no categorització sexual, com a lluita política
post feminista, com a cerca post pornogràfica
de noves sexualitats. Perquè la representació
pornogràfica serveix per a crear referents sexuals,
i gravant les nostres fantasies creem un món amb
nous referents que n’inspira molts d’altres.

LES GRANS
http://www.caladona.org/grups/?page_id=30
Els nostres objectius són molt modestos… intercanviar les
nostres experiències a partir del contrast de les vivències
del pas del temps i l’envelliment del cos i la ment, amb els
aspectes positius i negatius de cada fet. Per altra banda
contrastar, des d’una perspectiva feminista, la nostra
preocupació per analitzar com són en realitat les coses i
amb quines contradiccions ens hem trobat en la pràctica i
en la construcció de les propostes i projectes que ha fet la
nostra generació, fa vint anys, al voltant del feminisme.

Dones de SIN VERGÜENZA Associació universitària
de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.
http://www.sinver.org/

E.L.L.E.S Espai Lèsbic Lambda d’Estudis
http://www.caladona.org/index.php/?page_id=10
Aquest serà un espai en el qual es permeti buscar
referències individuals i col·lectives, formar-se i informarse sobre el tema del lesbianisme, perquè sapiguem com
tractar, acceptar i defensar els nostres drets i igualtat
de condicions respecte la resta de les reivindicacions
socials o del propi moviment homosexual.

Dones del CASAL LAMBDA
http://www.lambdaweb.org
DONES D’H2O (Camp de Tarragona)
http//www.h2Oweb.org
DONES PANTERES http://www.panteresgrogues.org
Grup de Lesbianes de Girona
http://www.gruplesbianesgirona.org

LES VEUS DE VENUS
http://www.caladona.org/grups/?page_id=35
Coral de veus lesbianes de Ca la Dona. Com sempre
ens agradarà que ens vingueu a escoltar i sobretot
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Lesbianes de la Comissió Unitària 28 de Juny
http://www.28juny.org

I MOSTRA DE CURTS DE DONES I LESBIANES SOBRE
VIOLÈNCIA http://mambo.pimienta.org/240/

INCLOU, gais i lesbianes en l’educació. www.inclour.org

FESTIVAL DE VIDEO TRANZMARIKABOLLO
http://festivalvideotranz marikabollo.blogspot.com/

Associació de famílies lesbianes i gais
http://www.familieslg.org/

arxius documentals sobre lesbianisme

AMPGIL. Associació de pares i mares de gais
i lesbianes http://www.ampgil.org

Centre de documentació Ca la Dona
http://www.caladona.org

música, llibres, pelis i altres...

Drac Màgic (Cooperativa promotora de Mitjans
Audiovisuals) http://www.dracmagic.com/

LesFATALes Col·lectiu de dones relacionades amb la
música elektrònica. http://www.lesfatales.com

Centre de Documentació de l’ICD (Generalitat de
Catalunya) http://www.gencat.net/icdona/#

LLIBRERIA PRÒLEG http://www.llibreriaproleg.com

Grup de treball d’informació i documentació
Gai, Lèsbica, Bisexual i Transsexual
http://www.cobdc.org/grups/qdoc/

LLIBRERIA CÓMPLICES http://www.libreriacomplices.com
LLIBRERIA ANTINOUS http:// www.antinouslibros.com

serveis

VIDEO CLUB PIM PAM FILMS
http://www.pimpamfilms.com/

CASAL LAMBDA http://www.lambdaweb.org/

LA NOSTRA ILLA Associació Cultural de Dones.
C/ Reig i Bonet, 3. 93.210.00.62 Barcelona .

FAGC Front d’Alliberament Gai de Catalunya
http://www.fagc.org/fagc/index.php
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1, 2, 3... càmera i acció! cine.

OFICINA PER LA NO DISCRIMINACIÓ
(Ajuntament de Barcelona):
http://www.bcn.es/ond/contactar.html

MOSTRA LAMBDA. MOSTRA INTERNACIONAL DE
CINEMA GAI I LÈSBIC http://www.cinemalambda.com/
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA GAI I LÈSBIC
DE BARCELONA, http://gaybarcelona.net/ficgjb

ESPAI PELS DRETS DE LES DONES a Ca la Dona
Assessorament jurídic els dimecres. Cita prèvia:
93.412.71.61 (dill a dij de 10 a 14 i de 16 a 20)

MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES
DE BARCELONA http://mostra.dracmagic.com/

COORDINADORA GAI I LESBIANA
http://www.cogailes.org
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