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El contingut d’aquesta revista és miscel·lani, que vol dir que es compon d’elements 

diversos, que és una mescla de coses vàries, i efectivament és així, conté uns articles que 

són una mostra de la pluralitat i de la diversitat feministes. Però això no vol dir que aquests 

articles no estiguin relacionats, perquè, des del feminisme, sabem molt bé que el saber i el 

fer de les dones és holístic, interdisciplinari, transversal i ara fins i tot podríem dir-ne 

interseccional o sigui que, tranquil·les, perquè una vegada més teniu entre mans, o millor 

dit, davant dels ulls, una revista feminista, la de Ca la dona, amb uns textos que poden molt 

bé dialogar entre ells. En redactar aquest editorial encara no sabem quin serà l’ordre dels 

textos a la revista o sigui que els presentem tal qual sense cap tipus de prioritat. 

Un tema que sembla que les feministes no ens cansem mai de plantejar i replantejar és el 

de les dones i el poder i, en aquest sentit, hem de tenir en compte que l’apoderament 

d’unes quantes dones podria suposar un risc de jerarquització dins d’un moviment format 

de xarxes vives de col·laboració i de competències adquirides a través d’aquests vincles. 

És molt interessant tenir una petita crònica del moviment del 15M i de quina manera la 

crisi i l’acampada a la plaça de Catalunya va propiciar una trobada dels diferents corrents i 

edats del feminisme barceloní amb els seus debats intensos i comunicats reivindicatius a 

les assemblees fins constituir una entusiàstica comissió de feministes indignades. 

El nostre reconeixement a les feministes d’arreu del món, en aquest cas, pren la forma de 

l’entrevista, o millor dit, de la conversa amb la feminista mexicana, Marcela Lagarde, que 

va compartir amb les companyes de Ca la dona les seves reflexions personals sobre el seu 

país i sobre les fites assolides o no de l’agenda feminista a Mèxic. I en paral·lel ampliem 

amb el discurs del Fons de Dona de la Mediterrània. 

L’altre document és cronològicament el més proper en el temps perquè tracta d’explicar 

una especial vivència de l’Escola Feminista d’Estiu 2011 (EFE 11) dedicada a les 

Heteronormativitats. Una vegada més, l’EFE ha estat una trobada per posar en comú la 

voluntat d’enriquir-nos mútuament amb les diferències des d’on parteixen les nostres 

experiències vitals i les nostres reflexions polítiques. Aquest plantejament d’Escola té una 

valoració controvertida però positiva. I per últim, valorem l'aplicació de la Lei de 

l'avortament a Catalunya. 

Desitgem, com sempre, que la lectura de la revista us resulti interessant i suggerent… 

I no volem perdre l’oportunitat de recordar-vos que Ca la dona continua fent realitat el 

somni que s’ha de concretar en el nou espai de Ripoll 25 i que, mentrestant, necessitem tot 

el vostre suport i tota la vostra companyia. Gràcies.

IMATGE: BLOC FEMINISTES INDIGNADES



Es va penjar una pancarta que deia “La revolució 

serà feminista o no serà”, sense tenir tampoc la 

convicció que tot això que estava passant es 

pogués o volgués anomenar revolució. De seguida 

van començar a aparèixer dones: “estem aquí”, 

“quan i com ens reunim?”

A l’endemà ja eren unes quantes més. Es van 

seguir penjant pancartes per crear un lloc de 

trobada, res de posar carpes i estructures pesades, 

amb una tela lila al terra n’hi havia prou. I es va 

començar amb un debat per elaborar un 

comunicat amb totes les reivindicacions que es 

treballen des del moviment feminista, per 

compartir-lo amb la resta de la plaça.

Van ser dos dies de debats intensos, en els quals es 

van trobar els diferents ambients del feminisme de 

la ciutat, que van acabar amb un comunicat de 

més de tres pàgines, en el qual s’incloïa les 

reivindicacions de dones, lesbianes, trans, diverses 

funcionals… Un treball que va ajudar a conèixer-se 

i reconèixer-se. De cop i volta la plaça havia 

aconseguit cohesionar una mica més els distints 

corrents i edats dels feminismes de la ciutat, per 

descobrir que no eren tan diferents. 

El primer comunicat elaborat parlava de les 

múltiples violències contra les  dones  del   sistema 

capitalista i patriarecal, del dret all propi cos, de

FEMINISTES 

INDIGNADES 

A LA PLAÇA 

CATALUNYA

Acords i desacords

L’aventura de les feministes indignades va començar el 19 de maig, quan 

algunes dones van decidir anar a penjar una pancarta en algun racó de la 

plaça Catalunya. Aquell dia la plaça ja s’omplia a vessar, les cassolades 

rugien durant més d’una hora i algunes feministes intentaven trobar-se 

amb d’altres feministes per situar-se en la meravellosa bullanga que 

s’estava generant. 

| MARIA PALOMARES ARENAS CABRAL
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la diversitat sexual. Parlava d’altres formes de 

desenvolupament i democràcia. De treball 

domèstic, reproductiu i de cura. Del dret a 

l’autonomia personal, a ser cuidades i a decidir si 

cuidar o no. Dels drets de les treballadores sexuals, 

de les persones migrades. Denunciava les guerres i 

la violència dels cossos policials i de les institucions 

carceràries. I celebrava la solidaritat internacional 

feminista i la presència en totes les places del món. 

Després de deixar fixades les bases, les feministes 

indignades estaven llestes per a l’acció. I la primera 

acció era vincular-se a la resta del moviment que en 

aquell moment vivia acampat a la plaça. Per això, 

es comptava amb moltes dones que duien des del 

principi passejant-se per comissions i intervenint 

en assemblees, i que van ajudar a situar-se en 

l’ordre caòtic del nou moviment autoconstituït. 

No va ser fàcil. Les feministes havien ocupat un 

lloc a la plaça, havien enarborat el seu isme, l’únic 

que es deixava veure sense embuts ni complexos a 

la plaça, i es plantaven en les estructurades 

assemblees generals saltant-se torns i ordres del dia 

per donar a conèixer les seves reivindicacions. Van 

rebre alguna crítica, per portar continguts de fora 

del moviment, però totes estaven convençudes 

que el feminisme és necessari tant a la plaça 

com a casa. Llavors van decidir acostar-se a la 

comissió de continguts. Ja s’havien  fet  sentir  i 



es creaven les primeres reaccions, com la proposta 

de crear una subcomissió de gènere. “No, no som 

gènere, som feministes indignades”, van insistir. Va 

néixer la subcomissió de continguts de feministes 

indignades. Però no n’hi havia prou. Després de 

diverses assemblees per veure com es volien 

coordinar amb la plaça, van decidir fundar-se com a 

la comissió de feministes indignades, que no 

només es coordinaria amb la comissió de 

continguts, sinó que tindria relació amb la comissió 

de comunicació, de dinamització, de convivència, 

d’extensió… Era important difondre els continguts 

feministes, però també que en la resta de missatges 

es respectessin els drets i la dignitat de les dones, 

lesbianes, transsexuals…, de totes en general. 

Els debats a l’assemblea cada vegada eren més 

fructífers. A l’assemblea feminista existeix una 

microrepresentació de totes les veus i opinions del 

moviment 15M. Això fa que les seves anàlisis sobre 

el que va passant siguin veritables exercicis per 

construir el consens. Debats sobre la resposta no 

violenta davant la violència policial, sobre les 

respostes a altres tipus de violència que podien 

donar-se a la plaça, la resposta davant les accions 

contundents del propi moviment. Debats que 

acaben en comunicats que són llegits a l’assemblea 

general. Les feministes indignades es fan escoltar. 

Es va elaborar un comunicat sobre com afecten les 

retallades de la llei òmnibus a les dones, tant com a 

treballadores dels sectors on es faran les retallades, 

com a usuàries dels serveis públics i com a 

col·lectiu que depèn d’aquests serveis per avançar 

cap a la igualtat i l’autonomia personal. A més de 

denunciar les retallades en les polítiques d’igualtat, 

com el programa de prevenció de la violència 

masclista i el d’igualtat de gènere en el treball, que 

ja han estat eliminats pel govern de CIU. 

Un altre comunicat denunciava la fal·làcia d’E-

Cristians en relacionar els avortaments amb la 

disminució de les pensions, i explicava com el 

sistema de pensions existent penalitza les dones, 

que cobren un 40% menys que els homes perquè 

tenen feines més precàries i perquè no es valoren 

les feines de cura. 

El moviment 15M i la plaça Catalunya han estat tot 

un regal per al moviment feminista de Barcelona. 

| MARIA PALOMARES ARENAS CABRAL
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S’han trobat feministes de molts espais diferents, 

moltes que no es coneixien. S’ha creat un espai de 

treball unitari molt necessari. I s’ha generat un 

corrent d’energia, pensament i activisme com feia 

temps que no es veia. Les feministes indignades 

estan entusiasmades. 

Ara toca distribuir-se pels barris, estudiar i donar a 

conèixer com afecten les retallades socials a les 

dones, però també difondre i generar moviment 

feminista. Hi ha ganes i energia, i la cosa va per 

llarg.

| MARIA PALOMARES ARENAS CABRAL
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D E   L A   I N D I G N A C I Ó   A   L ' A C C I Ó 

Acció del 28 de Setembre 

Dia Internacional per la despenalització de l'avortament a 

l'Amèrica Llatina i el Carib

Partint d'aquest punt, una vintena de dones 

van iniciar una marxa en direcció al CAP 

Drassanes exigint el dret a l'avortament lliure i 

gratuït. En arribar van penjar pancartes a la 

façana d'accés al CAP i algunes dones del 

grup es van quedar a la porta d'entrada 

repartint volants informatius. D'altres van 

entrar a parlar amb el personal del CAP per 

conèixer l'aplicació pràctica al centre sanitari 

de la nova llei de l'IVE (Interrupció Voluntària 

de l'Embaràs). 

Paral·lelament, es van realitzar enquestes a 

usuàries que s'hi trobaven al CAP en aquell 

moment per avaluar el nivell d'accessibilitat 

informativa pel que fa als seus drets sexuals i 

reproductius i, més concretament, en relació a 

la nova llei. 

Mitjançant l'acció del 28S les Feministes 

Indignades van poder constatar en primera 

persona que existeixen moltes barreres informati-

ves per accedir a la IVE i van reafirmar-se en la 

necessitat de seguir informant i denunciant 

aquestes situacions per mitjà de noves campanyes 

informatives. 
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http://feministesindignades.blogspot.com

El passat 28S, dins el marc internacional de la Campanya pel dret a l'avortament lliure i 

gratuït, un grup de Feministes Indignades es va concentrar a la Rambla del Raval. 

IMATGE: BLOC FEMINISTES INDIGNADES



El poder té sexe? 

I els àngels, en tenen, de sexe? 

Tot poder sorgeix d’una relació 
de desigualtat que certifica i 
manté mitjançant un grau de 
violència més o menys greu. Al 
llarg de la història de les 
civilitzacions marcades pel 
patriarcat, el poder dels homes 
ha estat associat al monopoli de 
la força física i de les armes, al 
pillatge i al saqueig, a guerres 
en què les dones esdevenien 
víctimes i els seus cossos, botí i 
fins i tot camp de batalla. 

Divideix i venceràs 

Ens enfrontem a la desigualtat d’unes 

relacions socialment construïdes entre homes 

i dones, basades en l’explotació del treball 

domèstic de les dones pels seus marits, com a 

part de la institució del matrimoni i de 

l’economia familiar. Aquest mode de 

producció familiar, fonament del sistema 

patriarcal, no només coexisteix amb el mode 

de producció capitalista modern, sinó que 

s’hi combina, jugant un paper decisiu en la 

reproducció de la força de treball i ampliant-

ne la taxa d’explotació (a través de 

l’existència d’una feina “invisible”, no 

reconeguda i no remunerada, però 

absolutament essencial per al funcionament 

del conjunt de l’economia). Al llarg del seu 

desenvolupament, el capitalisme ha adoptat, 

transformat i enfortit l’ordre de la dominació 

masculina segons les necessitats 

d’acumulació i d’expansió del sistema, amb 

uns efectes assoladors sobre els éssers 

humans i la natura. Per tant, quan abordem la 

qüestió del poder —i del poder masculí—, 

estem parlant d’una relació construïda a 

través dels antagonismes socials que han 

determinat el desenvolupament històric de la 

humanitat. Ni estem davant d’una “guerra 

entre sexes”, ni la relació de desigualtat, 

d’explotació i d’opressió prové de cap 

“predisposició natural” de les dones  i  els  ho-

mes per a una funció social determinada. Més 

aviat al contrari: són les diferents funcions —i 

les relacions de dominació subjacents— allò 

que conforma unes identitats de gènere 

destinades a perpetuar aquell statu quo. Quan 

parlem de poder, tenim doncs en ment un 

conflicte social o de classe; val a dir, un xoc 

d’interessos materials diferents. 

Apoderament? És aquesta la nostra 

estratègia? 

L’existència d’un poder ens obliga a interrogar-

nos sobre la seva legitimitat, les condicions del 

seu exercici, i també sobre les possibilitats d’un 

control democràtic per part del col•lectiu sobre 

el qual s’exerceix. Moltes dones han expressat 

clarament la voluntat de lluitar per assolir poder 

dins la societat. Les dones són portadores de 

nombroses reclamacions, complexes i 

contradictòries, i és important que ningú 

pretengui parlar en nom d’elles. Però les dones 

són plurals i, en general, aquelles que defensen 

la idea de l’apoderament lluiten de manera 

individual. Normalment es tracta de dones que 

han tingut accés a una educació sòlida, 

d’orígens relativament benestants o que 

cerquen una mobilitat social ascendent. Però un 

cop al poder —i en absència de normes de 

funcionament, d’adhesió prèvia, de participació 

i de control— tota la lògica de l'opressió es posa 

automàticament en moviment.

| SYLVIANE DAHAN
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Així, es perpetua la creença sobre la 

incapacitat congènita de les dones 

d’organitzar-se col•lectivament. El sentiment 

de culpa i la manca de confiança en si 

mateixes, heretatge d’una submissió secular, 

exacerben els conflictes. 

Mantenir les dones en la ignorància deliberada 

i la penúria tecnològica ha estat un dels pilars 

de l’opressió del poder masculí; una opressió 

exercida sobre la base d’una enorme violència, 

sense la qual molts aixecaments, revoltes i 

lluites de les dones en la història —i en les 

seves històries personals— haurien reeixit des 

de fa molt temps. El risc de l’apoderament és 

que el poder recaigui en mans d’aquelles que 

tenen determinades habilitats intel•lectuals 

(expressió oral, accés a mitjans de 

comunicació...) i creï el poder d’algunes dones 

a costa de les altres. El moviment feminista 

lluita per la igualtat. No només la igualtat amb 

els homes, sinó també entre les dones. El perill 

és l’establiment d’una jerarquia que esdevingui 

orgànica dins del col•lectiu. Què passaria 

aleshores amb la nostra lluita per la igualtat? 

Què quedaria de la nostra lluita per 

l’emancipació de totes les dones i perquè 

esdevinguin plenament subjectes polítics?

L’apoderament és una trampa; ens fa entrar i 

participar en un sistema que és font 

permanent d’opressió i violència. No es tracta 

de copiar o d’imitar els homes, sinó de 

desmuntar tot un seguit de normes socials 

obsoletes. No es tracta de prendre el poder als 

homes, sinó de fer-los comprendre que aquest 

poder els destrueix a ells també. Es tracta de 

bastir-nos  amb altres relacions. Relacions 

basades en la solidaritat i la igualtat, en la 

justícia social i econòmica. Sobre aquesta 

base, les dones podrien realment decidir el que 

els convingués (en matèria d’ocupació, de 

sexualitat...), i el matrimoni ja no seria 

necessari o, simplement, esdevindria un pacte 

entre persones lliures i responsables. 

Segons la teoria leninista clàssica, l’estat basat 

en les relacions capitalistes d’explotació no pot 

ser simplement ocupat i utilitzat per la classe 

revolucionària per dur a terme la seva obra 

d’emancipació. 

Ben al contrari, aquesta transformació només 

seria possible esberlant aquesta maquinària 

burocràtica, destinada a preservar les relacions 

socials existents sota la vigilància de 

“destacaments d’homes armats”, i substituint-

la per l’autoorganització de les classes 

oprimides; val a dir, una mena d’estat diferent, 

que neix amb la vocació de llanguir... i l’èxit 

del qual es mesura per la capacitat de 

dissoldre’s en la societat civil, d’esdevenir un 

mer administrador de les coses en una societat 

igualitària, i per tant, lliure de la necessitat de 

cap poder. (El destí de la Revolució d’Octubre 

confirma, malauradament, aquesta teoria, 

segellant el fracàs d’un curs oposat al pla 

original, una tràgica “bifurcació de la 

història”. Més tard, Gramsci ens va ensenyar la 

importància de l’hegemonia ideològica i 

cultural en la preservació de la dominació a 

través d’acceptar-la socialment.) 

Podríem dir una cosa semblant pel que fa a 

l’emancipació de les dones enfront de la 

dominació patriarcal i les seves institucions. 

No ens podem apropiar les seves estructures 

per posar-les al servei de la nostra causa, ni 

ocupar parcel•les de poder esperant vèncer en 

una mena d’estratègia d’alliberament gradual. 

No podem assimilar els mètodes de 

comandament del patriarcat, els seus 

costums, el seu autoritarisme, i fer-ne les 

claus que obrin les portes d’una altra societat. 

| SYLVIANE DAHAN
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Perquè no estem parlant d’illots de llibertat, 

sinó de ciutadelles de poder (sobre què o sobre 

qui?) Així, l’apoderament acaba sent una 

cooptació que legitima i enforteix el sistema... 

en contra del procés general d’emancipació de 

les dones. L’accés d’algunes dones a 

determinades esferes de poder es produeix en 

funció de la voluntat dominant dels homes, i 

sota la condició de no ultrapassar els límits de 

l’ordre establert. En el marc del sistema 

patriarcal, el poder femení és una última forma 

d’alienació i de submissió. De fet, 

l’apoderament forma part de l’hegemonia 

cultural de la supremacia masculina i 

reprodueix, a través d’algunes dones, els trets, 

tenyits de violència, del mateix patriarcat a 

l’època del neoliberalisme triomfant: 

estructures piramidals, relacions jeràrquiques, 

ofegament de les veus d’altres dones, 

individualisme... L’apoderament és una 

mesura defensiva del sistema enfront l’ascens 

de la lluita per la igualtat; una declinació 

crepuscular, postmoderna, del patriarcat 

contra la solidaritat de les dones.

Violències 

Vegem-ne un exemple. A hores d’ara, ningú, ni 

home ni dona, no és capaç d’eliminar els 

efectes devastadors de la violència dins del 

matrimoni o del divorci. A Espanya, la llei 

integral contra la violència de gènere, tot i els 

seus efectes positius, no resol el problema. 

Moltes dones segueixen morint assassinades 

pels seus companys sentimentals. Com acabar 

amb un fenomen arrelat en la profunditat del 

patriarcat, de les relacions, els valors i les 

identitats en què es basa? Resulta senzillament 

impossible sense combatre frontalment el 

sistema i tots els seus engranatges. 

Feminitzar el poder? No cal fer esment de 

les històriques dames de ferro de la política 

mundial, des de Golda Meir fins a Angela 

Merkel, passant per Margaret Thatcher. 

Actualment, a l’Estat espanyol tenim un bon 

nombre de dones al poder, dones 

d’esquerres al capdavant de ministeris de 

gran importància en un govern que es diu 

“socialista” i és formalment paritari. Tenim, 

entre altres, una vicepresidenta, ministra 

d’economia (i fidel a l’ortodòxia neoliberal 

més estricta) i una ministra “de la guerra” 

(que, en plena època de rigor pressupostari, 

s’esforça a mantenir el nivell de despesa 

militar)... Cal recordar que el Departament 

d’Igualtat, que disposava del 0,28% dels 

pressupostos generals, fou eliminat en la 

recent remodelació del govern. En què ha 

avançat el nostre projecte d’emancipació? 

Deconstrucció i imaginació al poder 

Estem davant d’un problema global que 

requereix la deconstrucció del que hi ha i la 

construcció d’un altre món a partir 

d’aliances amb totes i tots els explotats. 

Perquè, si és evident la necessitat de 

subratllar l’especificitat de l’opressió que 

pateixen les dones, no podem combatre 

eficaçment aquesta opressió de forma 

aïllada, ignorant totes les altres injustícies 

—socials, nacionals, ètniques, 

mediambientals...—, amb les quals 

s’entrellaça aquesta dominació de gènere. 

Sortosament, molts homes aspiren també a 

canviar un sistema elitista masculí, escleròtic 

i profundament injust. Perquè els homes 

s’uneixin a nosaltres, cal afirmar clarament 

que, sobre la base dels principis que les 

feministes han exposat, desitgem el seu 

suport. I cal formular sense ambigüitats 

quin hauria de ser el seu estatut. Només si 

els homes no s’afirmessin solidaris de les 

feministes —val a dir, solidaris dels projectes 

democràtics igualitaris, de la lluita contra les 

violències masclistes, dels projectes de 

societat que plantegen la subversió de les 

relacions de poder entre els sexes al bell mig 

de l’acció política— podríem denunciar la 

voluntat explícita de mantenir abusos i 

privilegis contra les aspiracions de les dones.
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Aliances necessàries

No pot haver-hi una jerarquia d’opressions. 

Hem de construir solidaritats creuades per tal 

d’unificar tots els explotats i explotades, tots 

els oprimits i oprimides. Hem d’aclarir els 

vincles entre sexualitat, violència contra la 

dona i política; posar de relleu els mecanismes 

i la funció de la subjugació de les dones en el 

control de la reproducció humana; afrontar el 

greu problema de la prostitució i del comerç 

de dones i infants, com el tot o part del cos 

humà. Ens hem d’ocupar de les noves 

divisions del treball, de la feminització de la 

pobresa, de l’alteració de les estructures 

familiars... Concretament, haurem de copsar 

l’impacte  de la construcció europea —i, més 

enllà, de la globalització de l’economia 

mundial— pel que fa a l’evolució de les 

relacions de poder entre els sexes. 

En un món que, empès per la dinàmica 

irrefrenable del profit capitalista, camina cap a 

una catàstrofe climàtica, ens correspon posar 

de relleu la crítica ecofeminista del sistema i 

proposar noves lògiques de desenvolupament 

humà. Ha arribat l’hora d’una presa de 

consciència de l’abast de la violència 

simbòlica, d’un qüestionament conceptual de 

la noció de dret humà, de la feminització del 

llenguatge i de la crítica feminista del 

llenguatge... 

Lluny de promoure qualsevol mena d’exclusió 

o d’aïllament, el feminisme ha d’assumir i 

reivindicar el paper polític com a moviment 

portador d’un  projecte  d’avenç   històric   dels 

drets i potencialitats de les persones i de la 

democràcia. Hem de crear les condicions 

per a una defensa pràctica dels drets de les 

dones i una apropiació de la seva paraula i la 

seva vida (sense la qual no hi hauria 

legitimitat feminista), però sense substituir-

les, sense arrogar-nos el dret de parlar en el 

seu nom al marge d’una activitat real, de 

xarxes vives de col•laboració i de les 

competències adquirides a través d’aquests 

vincles. Vet aquí alguns elements de 

resposta. I hem de lluitar per no reproduir la 

dominació en cap àmbit de les nostres 

relacions, perquè això significa la 

reproducció d’un estatut d’explotació. La 

majoria dels comportaments quotidians que 

reforcen aquesta explotació es transmeten 

tant en la intimitat de la família com a través 

de l’entorn social. El poder de les dones 

només pot ser un moviment autònom, crític, 

ampli i unitari, en què cada dona ha de 

trobar el seu lloc. Un moviment que defensi 

els valors humans relacionats amb el 

benestar de totes i tots, i no pas les pulsions 

destructives del patriarcat i del capitalisme, 

que ens porten a l’esclavatge i la barbàrie. 

Com deia William Shakespeare: “Els que 

exerceixen el poder ho fan només per 

encàrrec. No fan res per amor.” Unes 

paraules a les quals, com un ressò, responia 

la veu de Benjamin Constant: “Que les 

autoritats es limitin a actuar amb justícia; pel 

que fa a la felicitat, ja ens en encarreguem 

nosaltres mateixos.”  
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Dones captives i lliures: 

una conversa amb Marcela Lagarde 

Antropòloga i professora a la Universitat 

Nacional Autònoma de Mèxic, Marcela és 

també coneguda pel seu treball en contra de la 

violència de gènere i perquè va tipificar el 

feminicidi com a delicte específic i polític 

contra les dones. 

En la xerrada ens explica l’avançament de la 

dreta reaccionària i violenta en la política 

mexicana i, alhora, remarca la força de les 

feministes que s’han mobilitzat per aprovar la 

Llei general d’accés de les dones a una vida 

lliure de violència (2007), per despenalitzar 

totalment l’avortament a la Ciutat de Mèxic fins 

a les 12 setmanes (2007) i a favor del 

reconeixement legal del matrimoni entre 

persones del mateix sexe, al Districte Federal 

(2009). 

A pesar d’un govern masclista i antidemocràtic 

en l’àmbit federal, Marcela apunta que aquests 

assoliments  es  deuen  a  "moviments  de  fa  40 

¹ Marcela Lagarde en una conversa i entrevista a Ca la Dona, Barcelona, 5 d’octubre de 2010.

² Cassandra Balchin (2008). “El auge de los fundamentalismos religiosos: argumentos para la acción,” Asociación por los 

Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID). Traduït per Alejandra Sardá.
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El passat 5 d’octubre de 2010 ens vam reunir a Ca la Dona per parlar amb la feminista 

mexicana Marcela Lagarde, que va compartir les seves reflexions sobre el seu país, la 

seva vida acadèmica, política, els assoliments i retrocessos de l’agenda feminista a 

Mèxic. 

anys, uns altres de fa 30 anys, uns altres de fa 20 

anys, i és ara que han quallat, i gairebé et diré, 

colant-nos per fisures”¹.  

I tot i així, diu: “Jo explico amb moltes ganes 

tots els avenços, però cada dia hi ha reculades, i 

moltes reculades.” En reacció a cadascun dels 

assoliments en matèria de lleis, els governants 

d’estats conservadors de la República han 

promogut i passat legislació que defineix la vida 

des del moment de la concepció, canviant la 

Constitució de l’Estat en alguns casos, i 

redefinint el matrimoni com a la unió entre 

home i dona.

Un estudi recent d’AWID planteja que “un 

factor significatiu en l’auge actual del 

fonamentalisme religiós és la reacció contra els 

avenços en la condició de les dones, la seva 

autonomia, i el reconeixement de nous marcs 

de referència per als drets humans”². 



Els partits de dretes que governen a gran part 

del país es caracteritzen per la violència 

desbordada, les polítiques en contra dels 

drets humans —com ha estat 

l’empresonament de set dones que van 

avortar a l’Estat de Guanajuato aquest any, 

acusades d’homicidi— i la proximitat amb els 

evangèlics i el Vaticà. 

I com una illa al centre del país, la Ciutat de 

Mèxic concentra “la regió universitària més 

gran del continent, […] els grups 

intel•lectuals més forts del país, les revistes 

més fortes, les institucions de tot tipus 

lligades al pensament lliure i crític. És una 

concentració de capital de llibertats enorme.” 

La gran obertura, tolerància i respecte pels 

drets humans i les llibertats a la Ciutat de 

Mèxic es deu, en gran part, a la pròpia 

diversitat. “La migració, per a mi, és una 

riquesa; sóc producte d’això. Jo vinc d’una 

ciutat en què, fa 10 o 15 anys, el gruix més 

gran de gent havia nascut fora. […] La 

diversitat de tanta gent que ve amb allò que li 

és propi. És una meravella. I això permet 

també la tolerància, la convivència amb el que 

és diferent..., això t’explica aquesta ciutat.” 

Això també ens permet entendre com, en un 

context de reforç de les dretes i els 

fonamentalismes, “el feminisme hagi pogut 

avançar moltíssim no només socialment, sinó 

fins i tot en el govern i en les institucions, 

amb totes les seves limitacions”. 

Finalment, vam abordar el tema de les 

captivitats de les dones, rols percebuts i 

imposats per la societat patriarcal. Va ser 

investigat  fa  30  anys  i  en  fa  20  que  va  ser 

escrit: Els captiveris de les dones és un 

referent teòric i pràctic per analitzar, ens 

explica la Marcela, “les formes de dominació 

de les dones. Tot va molt lligat amb la moral, 

amb una cultura profundament catòlica, que 

converteix en virtut la monogàmia, la fidelitat 

o també l’accés sexual lliure dels homes vers 

les dones, que és l’altre problema greu.”

“I la màxima bogeria de les dones és el 

feminisme, que és vist com una mica estrany i 

terrible. Les boges de les boges som les 

feministes. I així ens veuen, molts i moltes, 

així som tractades malgrat l’enorme 

racionalitat que el feminisme porta al món.” 

"Les boges som, des del punt de vista 

de la societat patriarcal, totes les 

dones, perquè sempre les ideologies 

patriarcals, les religions i diverses 

formes de coneixement han considerat 

les dones com a inexplicables, 

estranyes i irracionals."

Porta una altra racionalitat, proposa 

alternatives de vida basades en la solidaritat, 

en la cooperació, en la trobada social, en el 

diàleg, en el reconeixement de la diversitat 

ètnica, sexual, religiosa, nacional, de condició 

de qualsevol tipus. I a més, el feminisme 

proposa i intenta també dur a la pràctica el 

reconeixement de la pluralitat. Enfront del 

pensament únic, enfront de la raó patriarcal, 

els feminismes diversos han plantejat altres 

maneres de veure el món i han sintonitzat 

amb moviments d’altres subjectes emergents 

contemporanis molt importants que 

reivindiquen altres formes de veure el món i 

no la que es va anar establint 

hegemònicament a Occident, com a “la 

veritat”. 

| AMANDA GIGLER

11 ||



SOBRE 

L'HETERONORMATIVITAT¹ COM 

A EIX DE PODER

Reflexions sorgides de l’Escola Feminista 

L’Escola Feminista d’Estiu 2011 (EFE 

11) ha estat un laboratori d’experiències 

compartides. Ha estat la posta en 

comú de la voluntat d’enriquir-nos 

mútuament amb les diferències des 

d’on parteixen les nostres vivències i 

les nostres reflexions polítiques. Des 

de les dissidències/coincidències, hem 

explorat els temes proposats (que ja de 

per si eren prou abstractes²) atansant-

nos cadascuna des de la nostra vorera, 

expressant allò que més ens inquieta, 

preocupa, coneixem o desconeixem, 

per debatre plegades durant hora i 

mitja, per tal de posar en comú allò 

pensat/expressat amb allò que altres 

grups han pensat/expressat/somniat. 

L’EFE ha estat una experiència que per algunes és insuficient i superficial, per d’altres és molt 

intensa i tremendament aprofitada, per algunes és esclaridora, per d’altres és confosa..., i tot i que 

en l’aspecte teòric, les expectatives de cadascuna es veuen més o menys assolides, en la vivència hi 

ha un canvi important que sorgeix de l’experiència, un any més, de posar a circular entre totes la 

voluntat de saber, en un cos a cos, de manera horitzontal i engrescadora. 

Des del meu punt de vista, podria dir-se que l’EFE serveix per contaminar-nos, les unes a les altres, 

en tant que funciona com un mirall. Reconeix la voluntat de mirar més enllà de la primera imatge, i 

interrogar, des d’aquesta pluralitat de sensacions que s’emmarca com a símptoma del pols vital 

multisignificador/multicomponible dels feminismes: qui som, què volem, com ens mostrem, què 

pensem, què diem, què patim, què gaudim, què proposem, què somniem, com ens relacionem, 

com  operem  des  de  posicions  de  poder/no  poder, com operen  els  poders  des de NosAltres (3) 

... Una mar d’interrogants per a una mar de feminismes que queden ben lluny del “mirall mirallet màgic, digues 

qui és la més feminista de totes”.

D’aquesta mar d’interrogants, en aquest article, vull exposar algunes de les meves incerteses radicals que van 

sorgir del primer debat de l’EFE 11, en qüestionar col•lectivament les heteronormativitats i parar atenció al 

reduccionisme amb el qual es respon a aquest concepte des d’algunes voreres del feminisme i altres agències 

polítiques. 
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Feminismes clàssics/essencialistes versus 

queer/trans/post/construccionistes

Les trajectòries dels gèneres proposades pel debat 

van arrencar, intencionadament, des de Margaret 

Mead, antropòloga que amb la seva feina 

“científica” (4) va posar de relleu la no 

correspondència “natural” entre 

sexe/gènere/desig. No es va començar des de 

John Money, tot i que, contextualment, Money 

havia estat influenciat per un construccionisme 

promulgat des dels moviments socials que 

lluitaven per l’alliberament de les dones (5). Per 

tant, a pesar que Money potser va ser el primer 

d’utilitzar clínicament la paraula gènere, la va 

aplicar a un concepte que ja existia, com a mínim, 

des que el 1949 Simone de Beauvoir va escriure el 

cèlebre pensament “No es neix dona: s’arriba a 

ser-ho.” (6) 

De manera que reivindicar una genealogia 

sustentada en les resistències i no en les 

tecnologies mèdiques dels poders, tal i com sovint 

des d’alguns feminismes es tendeix a fer (7), des 

del meu punt de vista, genera una contestació 

(re)situada que reforça les agències polítiques i 

afebleix els discursos de dominació tecnomèdics, 

perquè no reconeix a aquests poders/sabers els 

mèrits que pertoquen als feminismes com a 

moviments socials.

Una té la impressió, compartida, que allò que es 

planteja com a feminismes clàssics té la voluntat 

de presentar una imatge fotogràfica d’un sol tipus 

de feminisme, atrapat a la teranyina del temps 

passat, amb un discurs caducat per l’evolució 

progressista de la modernitat més post. Aquesta 

proposta estaticista, penso jo, obeeix més a una 

fantasia requerida per poder actuar per 

contraposició (una vegada més binomial) que tira 

de la lògica estructuralista per plantejar dualitats 

que s’hi oposen (feminisme/postqueertrans, 

clàssic/modern,essencialisme/construccionisme) 

i es (re)construeixen cadascuna en la seva banda 

binomial (feminisme clàssic essencialista/ 

postqueertrans modern construccionista).

Potser alguna no troba que aquest punt d’ignició 

construccionista sigui prou important, però, al 

meu parer, deixa al descobert el fet que el 

construccionisme és un estil de 

fer/pensar/proposar de molta pluralitat i llarga 

genealogia (8), construït des d’un ventall de 

disciplines acadèmiques, així com des d’un ventall 

d’agències polítiques, i entre aquestes, molt 

especialment els feminismes.

Si fem una ullada a les trajectòries dels gèneres i 

les sexualitats, proposades per  l’EFE 11,  és  difícil 

d’entendre aquesta reiteració a binomitzar, 

nganxant la desprestigiada  etiqueta d’essencialista

(a saber) a una altra no menys estranya etiqueta 

(reduccionista que concentra la pluralitat de les 

genealogies feministes en quelcom tan 

colonitzador, inexacte i monocromàtic, com és 

uniformar els feminismes sota l’apel•latiu de 

feminismes clàssics. I així contraposar-lo (amb 

una lògica dualista de la qual es veu la necessitat 

d’escapar) als “nous” (9) feminismes emergents 

(queer/trans/post)auto(re)presentats 

“essencialment” com a construccionistes.

Aquesta contraposició, no només (re)situa 

interessadament a una banda i una altra del 

binomi, atrapant els feminismes (amb tota la seva 

pluralitat i esdevenirs) a la teranyina del present, 

sinó que modifica genèticament les genealogies 

feministes i lesbianes, mitjançant operacions de 

poder exercides des de la contestació, per exemple 

en el moment d’importar genealogies que obliden 

la riquesa històrica de les existències locals.

Al debat d’heteronormativitats, va sorgir la 

necessitat de qüestionar la tendència a centrar les 

genealogies sempre en experiències que vénen de 

fora, construïdes amb un epicentre anglosaxó (10), 

cosa que dóna per vàlida una única trajectòria 

ontològica que fagocita les realitats històriques i 

plurals locals, fins a fer-les desaparèixer en un 

Exemples d’aquest reset genealògic, en tenim 

a les pròpies experiències lesbianofeministes 

de Barcelona, on al llarg del temps, la nit ha 

omplert els bars de lesbianes de butch/fem, 

(auto)anomenades als principis dels 90  com  a
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NOTES:

(1) “Amb aquesta paraula, ens referim tant a les 

relacions de poder en clau de gènere, com a les 

relacions de poder en clau de sexualitat, és a dir, totes 

aquelles regulacions que (re)produeixen els nostres 

mons i cossos, tant en l’àmbit cultural i simbòlic, com 

en la nostra quotidianitat. Heteronormativitats que es 

presenten, generalment, de forma binària 

(dones/homes), i que s’inscriuen a la genètica, tant 

dels patriarcats, com de les heterosexualitats 

axiomàtiques (no com a identitat/desig/pràctica 

sexual, sinó com a quelcom considerat “naturalment” 

imprescindible per al desenvolupament social de la 

humanitat)” http://www.caladona.org/wp-

content/pujats/2011/05/EFE-2011_11.pdf  

(2) Des de la comissió organitzadora d’aquesta edició 

(Carolina Egio, Flavia Limone, Montse Otero, Amanda 

Gigler, Marta Tudela, Merche Alvira, Neus Roca, 

Bàrbara Ramajo), ens hem proposat abordar les 

heteronormativitats d’una forma poc acotada, per tal 

de donar continuïtat a les inquietuds que van ser 

butch, boyz, drag kings, segons el grau de 

masculinitat expressada; o segons el de 

feminitat, com a fem, lipstick. 

Alguna pensarà que aquesta terminologia és 

un fet que llavors no es donava, però a 

principis dels 90 Barcelona estava minada de 

dykes d’arreu del món (11), algunes de pas i 

d’altres vivint-hi. També estava minada de 

lesbianes locals que vàrem viatjar a d’altres 

ciutats, de forma que podria dir-se que sempre 

hi ha hagut/hi ha/hi haurà una 

bidireccionalitat de les influències, 

contextualitzacions itrajectòries genealògiques.

Barcelona, al llarg de la història i en concret als 

anys 90,  ha estat un escenari d’experiències 

butch/fem dutes  des de llocs com "La Nostra 

Illa" (12, on mensualment i durant algun 

temps es promocionava a l’ambient Sexilla 

(13) (imatge 3). D’altra banda Fes-lu 

(Festivitats Lúdiques) (14), el 1997 organitza a 

Zeleste una de les seves festes amb diverses 

performances, on s’incloïa un striptease i un 

(possiblement dels primers) concurs de drag 

kings. És a dir, la Barcelona lesbiana dels 90 ja 

Tot i seguir aquest principi de bidireccionalitat 

en temps encara no globalitzats 

tecnològicament, les influències també eren 

compartides a causa del tràfic d’experiències 

vitals/polítiques/lúdiques d’aquelles que 

migràvem a espais d’habitabilitat social. Sigui 

en l’àmbit rural/urbà, sigui en l’àmbit 

nacional, estatal, o internacional, aquestes 

mobilitats vitals/culturals contagiaven 

mútuament, de forma que tenim exemples 

com el de Laura Ojer, que deixa Barcelona per 

viure a Londres, el 1998, i és  portada  i  inspira-

ció d’un dels primers calendaris kings 

londinencs (imatge 1), també molt similar als 

que hi ha actualment. És a dir, als anys 90, 

l’ambient de Barcelona aprenia d’altres 

cultures lesbianes, i altres cultures lesbianes 

aprenien de les de Barcelona.

Aquestes vivències bidireccionals, 

majoritàriament, estaven vinculades a les 

lesbianes i, molt escassament, es relacionaven 

amb la paraula/concepte queer. Així que a 

vegades es fan genealogies que ignoren les 

resistències que impedeixen auto(re)presentar-se 

com allò modern/nou/diferent i, alhora, 

s’apropien de les experiències testimonials de 

fets passats a deslesbianitzar fets/persones per 

reqüerificar-les. Per tant, des dels feminismes de 

l’EFE 11 vam tenir/tenim l’oportunitat de dir “no 

és això, companyes, no és això...”, ja que és de 

justícia traçar genealogies que reconeguin 

contextualment qui hi ha abans, qui hi ha al 

costat, i quina relació justa hi ha amb aquella 

nova trajectòria que s’està traçant. És de justícia 

no etiquetar amb lògiques dualistes en nom de la 

no etiqueta i el no binarisme. És de justícia 

deixar de posar l’èmfasi a legitimar les polítiques 

particulars i exposar, entre totes, com operen els 

poders mitjançant les seves resistències. Per fer 

això, cal (re)conèixer-nos des de les voreres 

feministes, amb crítica dialògica, constructiva i 

productiva...  En això estem!
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plantejades a l’EFE 10 de donar espai al màxim 

nombre de participants possibles, i per poder 

(re)trobar-nos i recollir el màxim d’interessos 

feministes. 

(3) Vaig rebre la crítica constructiva (sorprenentment 

des dels sectors més joves de les participants) de no 

haver verbalitzat, i per tant, menyspreat el pes 

fonamental històric i polític que les lesbianes 

feministes separatistes van tenir/tenen dins la síntesi 

proposada de les trajectòries dels gèneres i de les 

sexualitats plantejades pel debat  Agraeixo aquesta 

puntualització, que em permet veure com de fàcil és 

exercir el poder si no es donen les dimensions 

adequades a les narratives, així com a les trajectòries 

de les sexualitats, en parlar de les dissidències de les 

lesbianes feministes  sense explicar res del 

lesbianisme feminista radical separatista als debats de 

sexualitat de finals dels 80, principis dels 90. He emès 

una edició esbiaixada que esborra de la història 

narrada el pes específic de les lesbianes feministes 

radicals separatistes, fins al punt de fer-les 

desaparèixer de l’escena historicopolítica i del discurs 

genealògic, simplement pel fet de no nombrar-les.

(4) Desprestigiada i rebatuda per Derek Freeman 

amb Margaret Mead y Samoa: deshaciendo un mito 

de la antropología, el 1983, i defensada per altres 

sectors de l’antropologia “Many of  Freeman's critics 

argued that he misrepresented Mead's views and that 

he ignored changes in Samoan society that had taken 

place in the period between Meads work in the early 

1920s and his own in the 1940s including a greatly 

increased influence of  Christianity. Generally 

anthropologists have been reluctant to accept 

Freeman's critique as a valid.” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Derek_Freeman 

(5) “El énfasis de Money en la educación por encima 

de la naturaleza encajaba a la perfección con el espíritu 

progresista de la época, sobre todo con el movimiento 

femenino, cuyos defensores aseguraban que el papel 

tradicional y social de la mujer no venía biológicamente 

definido.” 

http://www.elmundo.es/salud/2004/572/1084572003.h

tml

(6) Cal recordar que “el existencialismo sigue 

férreamente en este punto fundamental el enunciado 

de Fichte «quiero ser lo que seré»” (Valcárcel, 

http://reocities.com/Athens

/Parthenon/8947/beauvoir.htm). 

(7) “Para Preciado es muy significativo el hecho de 

que el concepto de género no apareció en el ámbito 

de los estudios sociológicos y humanistas, sino 

asociado a la medicina y a las tecnologías de 

intervención de la sexualidad.” 

http://www.caladona.org/grups/uploads/2011/02/re

toricas-de-genero-politicas-de-identidad-b-

preciado.pdf  

(8) “En lo que denomino la galaxia construccionista, 

que empieza a estar muy densamente poblada… 

encontramos el construccionismo social… el 

constructivismo filosófico…, el constructivismo de la 

escuela de Palo Alto, el constructivismo de las terapias 

sistémicas,  el  constructivismo  en  la  biología del 

conocimiento… encontramos el construccionismo 

sociológico… encontramos el constructivismo 

evolutivo… Es muy difícil encontrar el punto de 

entronque entre, por ejemplo, el constructivismo en la 

biología del conocimiento y el construccionismo 

social.” (Ibañez, 1998)

(9) El qualificatiu nou només és aplicable als 

transfeminismes, ja que tant queer com 

postfeminismes tenen una trajectòria, estretament 

recorreguda, de com a mínim 20 anys.

(10) “Según Beatriz Preciado existen tres fuentes 

fundamentales en la génesis de este movimiento, cada 

una de ellas asociada a una ciudad específica y 

determinada por tradiciones culturales y presupuestos 

políticos diferentes: Shelley Mars y el club BurLEZK 

(San Francisco), cuyo principal propósito era 

promover la visualización de experiencias lesbianas en 

la práctica de la sexualidad en el espacio público; Del 

La Grace Volcano (Londres), que documenta la 

evolución estético-política de la cultura lesbiana en los 

últimos 20 años (de las representaciones teatralizadas 

de las prácticas butch-fem que conectan con la cultura 

camp, a las prácticas transgénero); y Diane Torr 

(Nueva York), muy vinculada a las performances 

feministas estadounidenses de los años 70 y a la crítica 

postfeminista de la industria sexual (junto con Annie 

Sprinkle, una de las fundadoras del grupo PONY-

prostitutas de New York), que concibe las propuestas 

Drag Kings como el fruto de un proceso de 

aprendizaje político (de toma de conciencia) de los 

mecanismos a través de los cuales los hombres 

adquieren autoridad y poder.” 

http://www.lesbianlips.es/foros/drag-kings/11117/  

(11) Recordem que al març del 91, el grup Lesbianes 

Feministes de Barcelona i la Comissió de Lesbianes 

de l’Eix Violeta vam organitzar les Jornades Europees 

de la ILIS (Servei Internacional d’Informació 

Lesbiana), a les cotxeres de Sants, i Barcelona era un 

anar i venir de bollo guiris.

(12) Cor associatiu del lesbianisme/feminisme radi-cal 

de Barcelona (Fons GAM).

(13) Nits de S/M, butch/fem, projeccions de 

pornografia feta i editada per lesbianes, habitació 

fosca, que mai va funcionar ja que tenia molt més 

interès qui entrava i sortia que el fet d’entrar-hi...

(14) Grup de lesbianes que van fer política mitjançant 

festes mensuals on la performance tenia un paper 

destacat en cadascuna de les convocatòries fetes a un 

reguer de locals nocturns de Barcelona (Sidecar, 

Plataforma, Blue, Boa, Tijuana, Zeleste...) durant un 

bon grapat dels anys de sequera lesbiana barcelonina. 

I que alhora, al llarg de la mateixa dècada, van ser 

promotores de La Nostra Illa.

| BARBARA RAMAJO GARCÍA

15 ||



Després d’un any de la Llei de salut 

sexual i reproductiva i d’interrupció 

voluntària de l’embaràs, altrament dita 

llei d’avortament

(ni lliure, ni gratuït)

Tal dia com avui farà un any (i 

escaig, per ser sinceres). La Llei 

de SSiR i IVE ja s’està aplicant.

Quina és la realitat per a les 

dones que volem avortar? I quina 

és la realitat dels drets sexuals i 

reproductius?

La campanya pel “Dret a l’Avortament Lliure i 

Gratuït” i la Xarxa de Dones per a la Salut vam 

celebrar, el 27 de setembre passat, unes jornades de 

balanç de la nova llei. Tot i que foren més 

descriptives que avaluadores, serviren per posar en 

comú quina és la realitat actual de l’avortament, 

amb intervencions sobre l’objecció de consciència, 

els mètodes d’avortament, l’anticoncepció o 

l’educació sexual i afectiva (1).

Com que la majoria de les persones que llegireu 

això ja sabeu de memòria els objectius de la 

campanya, es poden resumir en el lema feminista 

llatinoamericà “les dones decidim, la societat dóna 

suport, l’estat garanteix”. I l’Església a mi no em 

diu res (faltaria més).

La realitat és ben bé una altra.

Durant les primeres 14 setmanes de gestació, les 

dones decidim. Però per molt parlat, sentit i decidit 

que ho tinguem,  cal  anar  a l’equip d'Atenció a la 

Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR)  de   la   nostra 

zona  (2),  ser   atesa   i avaluada, rebre un sobre 

tancat amb informació sobre les ajudes a l’embaràs 

i sobre el procediment d’avortament (3) i, des 

d’aquesta data, esperar “tres dies de reflexió” per 

tal de poder avortar... en una clínica privada 

acreditada per a la interrupció de l’embaràs (4), 

pagant nosaltres. Però no desesperem: uns sis 

mesos després, i prèvia paperassa, ens retornaran 

els diners que vam avançar (uns 400 euros). I si no 

els podem avançar, sempre ens queda l’opció de fer 

un tràmit més i anar a l’associació Salut i Família, 

que té un conveni amb la Generalitat de Catalunya 

per subvencionar avortaments a dones que ho 

necessitin (tot i que els requisits per ser 

considerada persona amb necessitats no són del tot 

clars). Properament serà possible avortar sense 

pagar a les dues úniques clíniques privades que 

tindran concert amb la Generalitat: ARA i 

Casanova, totes dues a Barcelona. I per què no ho 

puc fer  a la pública, al meu hospital de referència? 

És un misteri. Ni tan sols hi ha dades públiques de 

(1) Vegeu notícia a: http://www.donesenxarxa.cat/un-pas-endavant-el-dia i 

http://www.laindependent.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=1311%3Aaccedir-a-lavortament-a-la-sanitat-

publica-segueix-sent-una-carrera-dobstacles-malgrat-la-llei&catid=153%3Adrets-de-les-dones&Itemid=220&lang=ca 

(2) www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir3539/ivecentres2010.pdf

(3) www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir3539/1128dgpa.pdf

(4) www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir3540/ivellistatclin.pdf
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quins hospitals en fan  i  quins  no  (encara  no  ho 

he aconseguit entendre: per l’objecció de 

consciència? Perquè avortar és tabú i secret?)

Respecte al mètode per avortar, si estem de fins a 7 

setmanes  tenim  el dret  a ser  informades  i escollir 

el mètode d’interrupció de la gestació que preferim: 

aspiració o amb fàrmacs. A partir de la vuitena 

setmana, el farmacològic ja no és viable.

Cal dir que l’aspiració és innòcua per a la salut, i un 

mètode molt senzill que ens podrien practicar a la 

pròpia consulta de medicina primària (això sempre 

que la interrupció de l’embaràs fos curricular a la 

carrera de Medicina o Infermeria i s’aprengués a 

practicar-la, o es fessin cursets, que no és el cas, de 

moment). Si recordeu, l’any 85, durant les Jornades 

Estatals 10 Anys de Feminismes, celebrades a les 

Llars Mundet de Barcelona, es van practicar dues 

IVE amb aquest mètode, per demostrar la seva 

senzillesa (no ho confongueu amb el raspat, que és 

més agressiu) (5).

Sembla, però, que l’avortament farmacològic s’està 

promovent força. Segur que les farmacèutiques hi 

deuen tenir quelcom a veure. A favor seu, hem de 

dir que aquest mètode permet tenir l’avortament 

induït com si fos un de natural: a casa, amb pèrdues 

progressives de sang i amb seguiment mèdic. De 

fet, si tens la sort de pertànyer a la zona d’influència 

dels ASSIR que entren dins un programa pilot 

d’IVE farmacològica (Barcelona-Manso, 

Cerdanyola del Vallès, Vilanova i la Geltrú-Garraf, 

Mataró, Vic o Badalona), podràs estalviar-te el 

protocol i avortar amb fàrmacs, i gratuïtament, i a la 

pública. Això sí, aleshores no pots escollir 

l’aspiració.

Fins a les 22 setmanes el panorama ja canvia. Aquí 

és quan la pública comença a practicar alguns 

avortaments (és clar, com que ja no és “per decisió” 

de les dones...) Segons la llei, es pot avortar en cas 

de risc greu per a la salut de les mares o el fetus. Per 

tant, es pot avortar acreditant aquest supòsit a través 

d’un  informe mèdic d’una persona diferent de la 

que et practicarà la interrupció de la gestació.

(5) http://www.elpais.com/articulo/sociedad/feministas/practican/Barcelona/abortos/ilegales/denunciar/insuficiencia/ley/

despenalizacion/elpepisoc/19851103elpepisoc_1/Tes  

I a partir de les 22 setmanes  podrem avortar en el 

supòsit de perill vital per al fetus o la mare, i sempre 

que un comitè clínic certifiqui i permeti la 

interrupció. Aquest és un dels debats importants 

amb la nova llei, ja que la composició dels comitès 

condiciona, complica i retarda inevitablement la 

possibilitat o no d’avortar. A Catalunya, existeix 

només un comitè clínic, a l’Hospital Vall d’Hebron.

Com és lògic (perquè sabem el que volem i quan és 

millor, per a nosaltres, fer-ho) entorn el 60% dels 

avortaments es produeixen abans de les 8 setmanes 

de gestació, entorn el 90% abans de les 12, i cap al 

98% abans de les 21 setmanes de gestació. Però 

aquests avortaments que es produeixen més enllà de 

les 16 setmanes són també els casos més complexos. 

Ja sigui pel perill vital per a la mare o el nadó, pel 

tràngol d’interrompre un embaràs que és desitjat, o 

perquè part de les dones que superen les 14 

setmanes són també dones amb situacions personals 

i socials complicades. I aquests casos seran també 

els que més dificultats es trobin per avortar. 

I què n'hem de dir, de l’objecció de consciència? 

Objectar és un dret que totes les persones tenim, 

amparat en la Constitució. És una qüestió ètica i de 

principis. Però no és quelcom que hagi d’afectar els 

drets de les altres persones. Curiosament, el dret 

constitucional d’objectar només s’ha recollit en 

dues lleis: la del servei militar obligatori  i la  de 

l’avortament. 

Però a la llei de SSiR i d’IVE queda ben clar:

*pots objectar a practicar avortaments, però només 

si estàs directament implicada en la seva pràctica 

(no si ets informadora, o metgessa de família, per 

exemple) i si és per motius de consciència.

| BETLEM CAÑIZAR BEL
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* només poden objectar les persones, no les 

institucions.

* el dret a objectar no pot condicionar el dret a 

avortar. Per tant, tots els centres mèdics han de 

garantir la pràctica de l’avortament.

Hem de veure encara com es concretarà l’objecció 

a la sanitat pública i a la concertada (per exemple, 

en aquells hospitals de la XHUP que depenen de 

l’Església, com l’Hospital de Sant Pau). 

Però la realitat també és que les dones decidim, 

encara que no ens deixin. Perquè quan una dona 

decideix avortar, ho fa. Ho fa a casa, en la 

clandestinitat o en un altre país, si cal. La 

maternitat és una qüestió massa seriosa per atenir-

se a lleis i normatives.

Per exemple, hi ha una combinació de 

medicaments per a l’úlcera d’estómac que en dosis 

determinades són avortius. Podeu visitar el web 

www.womenonwaves.org per tenir-ne més 

informació. Autogestió de l’avortament? Hem de 

dir que aquest mètode s’està utilitzant sobretot en 

| BETLEM CAÑIZAR BEL
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països on l’avortament és penalitzat, i que les 

dones de Women on Waves en realitzen seguiment 

mèdic telefònic.

O és que fins a la invenció de les farmacèutiques i 

les clíniques d’avortament, la interrupció de 

l’embaràs no existia? O només existia de forma 

insegura? Sempre ha estat sancionat? Sabem que 

no. Durant mil·lenis, hi ha hagut bruixes i 

metgesses qualificades que practicaven 

avortaments, hi ha hagut infusions d’herbes i 

mètodes mecànics per avortar. Se'n coneixen a 

totes les cultures, a tot el món, en totes les 

èpoques. I això no és idèntic a insegur.

El nostre saber, el control sobre el propi cos i la 

reproducció ens ha estat expropiat, i aquí 

continuem. 

Continuem i continuarem afirmant:  les  dones 

decidim, la societat dóna suport i l’estat garanteix. 

Volem l’avortament fora del Codi penal i sense 

sanció social. Avortament lliure i gratuït (sí, també 

a la pública).

Per ser dones autònomes, el desenvolupament dels 

drets sexuals i reproductius és elemental. I d’això 

parla (o hauria de parlar) la primera part de la llei 

d’avortament. Però només cal llegir la llei per veure 

que, tot i ser la part inicial, prèvia i fonamental, és 

la que està menys desenvolupada. Es dediquen 6,5 

planes a la IVE; 5,5 al títol preliminar i el 

preàmbul… i 2 a la salut sexual i reproductiva. Tot i 

que és el quid de la qüestió, no només per evitar els 

avortaments, sinó per a bona part de la nostra 

felicitat. La sexualitat és una font de plaer i de 

felicitat i la prevenció d’avortaments només 

s’aconsegueix amb educació feminista i 

anticoncepció universal.

Des de la Xarxa de Dones per a la Salut i la 

campanya pel “Dret a l’Avortament” estem 

treballant també en aquest sentit. El dia 27 de 

setembre vam presentar el web 

http://www.xarxadedonesperlasalut.org/edusexafe

ctiva.html. Un petit pas en aquest sentit, amb 

l’objectiu que si des dels governs l’educació sexual i 

afectiva no és prioritària (de fet és gairebé 

inexistent, més enllà de l’ús del preservatiu, la 

reproducció, la regla i la prevenció de malalties de 

transmissió sexual), tot i que és obligada per llei, 

almenys les persones que es dediquen a l’educació 

tinguin recursos a l’abast. Us recomanem visitar-lo. 

Hi trobareu llibres, unitats didàctiques, vídeos, 

contes, associacions... Ara “només” cal fer pressió 

al Departament d’Educació o Ensenyament (el 

nom varia segons qui governi —i tornem a 

imprimir membrets, fulls timbrats, i a gastar milers 

d’euros en logos—) per tal que sigui un treball 

prioritari a les escoles i més, des dels 0 anys i fins 

que ens morim.

Per una sexualitat plena. Visca el sexe, lliure i no 

subordinat.



Les Revolucions de Tunísia i d'Egipte des del 

punt de vista de les dones i dels defensors i 

defensores dels Drets Humans *

O per a què serveix la revolució 

si no podem ballar

* Aquest article se sustenta essencialment 
en els nombrosos testimonis recollits a 
prop dels principals activistes dels 
moviments tunisià i egipci. La complexitat 
de la conjuntura implica inevitablement 
que algunes dades puguin sofrir 
modificacions en un futur proper.

Des de principis d’aquest any, transtorns ben 

grans han tingut lloc a la ribera sud del 

Meditarrani. Quan ja ningú s’atrevia a somiar-

ho, les dictadures més arrelades han estat 

escombrades per una ona profunda que 

reclamava la llibertat, la dignitat i la justícia. 

Així va passar a Tunísia primer i a Egipte, 

després. 

Tot i que aquests esdeveniments no hagin 

succeït sense violència ni sense dolor, la 

impressió general que es reté és la d’una 

explosió de solidaritat i de llibertat, d’una 

obertura feliç cap a tot el possible. Aquesta 

impressió està sens dubte reforçada pel fet que 

les dones, nombroses i actives, van aparèixer de 

cop i volta tan visibles i tan còmodes en una 

escena habitualment masculina. 

Es van enderrocar els dictadors, les revolucions 

segueixen el seu curs: què ha estat, alguns 

mesos més tard, d’aquest moviment 

prometedor, creatiu i alegre del combat de 

dones i homes compromesos amb la igualtat i la 

llibertat?

Un canvi molt relatiu

Abans de la revolució el paisatge associatiu tunisià 

presentava un gran nombre d’associacions fictícies, 

controlades pel clan Ben Ali, i alguns estranys 

grups autònoms per als drets humans en els quals 

hi havia algunes associacions de dones. Des de la 

revolució, aquestes associacions autònomes 

apareixen com els únics illots organitzats en un 

país fins llavors completament tancat, i reben de 

cop i volta una multitud de demandes d’adhesions. 

Les associacions autònomes demanen a les dones 

que creïn, amb el seu suport, les seves pròpies 

associacions, tot i que mai han tingut la possibilitat 

de desenvolupar les capacitats organitzatives per 

plantar cara a una situació similar.

A Egipte la situació és molt diferent: abans de la 

revolució, Egipte comptava ja amb nombroses 

associacions autònomes de les quals diverses 

desenes estaven compromeses amb la igualtat i els 

drets humans. Però sovint es trobaven aixafades 

per gran quantitat d’ONG, l’objectiu de les quals 

era bàsicament recaptar fons, més que el canvi 

polític. Entre altres coses havien de suportar veure 

les dones egípcies representades en les 

conferències internacionals pel Consell Nacional 

de Dones, creat i presidit per l’esposa del 

president, Susan Moubarak (1).

En cadascun dels països i com en qualsevol 

revolució, s’engeguen negociacions entre els 

diferents camps polítics al voltant de les instàncies 

de poder i les de transició democràtica. 
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Però com en qualsevol revolució, les dones es 

troben a poc a poc excloses del joc polític. 

A Tunísia, després d’un primer govern 

provisional que havia decidit, gairebé 

uànimement, no aixecar les reserves fetes a la 

CEDAW (2), un segon govern està instaurat 

avui, el qual compta només amb dues dones 

entre els vint-i-dos ministres. Una té el càrrec al 

Ministeri d’Assumptes de la Dona (3)  i l’altra, 

al Secretariat d’Estat, a prop del ministre 

d’Ensenyament Superior. 

Els partits, cada vegada més nombrosos, no 

compten amb més dones en els seus òrgans de 

decisió: només una n’és secretària general. 

Paral•lelament, moltes dones independents es 

comprometen seriosament a engegar la transició 

democràtica.

Eren molt nombroses durant la Conferència 

Nacional de Dones per la Igualtat i la Ciutadania, 

organitzada a Tunísia al març, i insistien sobre la 

necessitat de la instauració d’una Constitució que 

estipulés la igualtat i la separació entre la religió i 

l’estat, amb la introducció, per tant, de la paritat a 

les instàncies de decisió, l’aixecament de les 

reserves i una ciutadania plena i sencera (4).  

Diverses d’elles han estat cridades, poc després de 

la Conferència, a formar part de l’Alta Instància de 

Salvaguarda de la Revolució, de la Reforma Política 

i de la Transició Democràtica. 

Van defensar —i van guanyar l’11 d’abril— la 

instauració de la paritat per a l’elecció de 

l’assemblea constitutiva prevista per al 24 de juliol. 

Gràcies a  aquest  vot  totes  les  llistes  haurien,  de 

manera imperativa, ser paritàries i fer figurar en 

alternança els candidats homes i les candidates 

dones. L’article preveu, així mateix, que totes les 

llistes que no respectin aquesta paritat siguin 

invalidades. La batalla era àrdua, ja que l’Alta 

Instància agrupa en aquest moment a 161 persones 

de les quals només trenta-cinc són dones; alguns 

defensors de la democràcia com la Lliga dels Drets 

Humans i la Unió General dels Treballadors tunisià 

no han nomenat cap dona per representar-los.

Aquesta va ser l’ocasió d’observar que quan es 

tracta de dones, les fronteres entre els demòcrates i 

els conservadors s’esborren fàcilment: alguns 

partits anomenats progressistes defensen la 

proposta d’una quota del 25%, que creuen que és 

suficient, mentre que entre el 51% dels homes 

favorables a la paritat es troben els membres del 

partit islamista Nahda. 

A Egipte, el nou govern compta amb només dues 

dones entre els vint-i-quatre ministres: la ministra 

de Solidaritat i de Justícia Social, que ja era ministra 

amb Moubarak, i la ministra de Cooperació 

Internacional. El Comitè Nacional encarregat de la 

redacció de la nova Constitució, que ha acabat la 

seva missió avui, no comptava amb cap dona ni cap 

home que tingués sensibilitat feminista. El seu 

projecte de Constitució estipula, per altra banda, 

que el president de la república ha de casar-se amb 

una dona egípcia, subratllant, a part de la seva 

xenofòbia, la incapacitat dels seus redactors a 

imaginar una dona a la presidència. Cent disset 

organitzacions, entre les quals hi ha les 

associacions de dones, han signat una carta de 

protesta contra aquest projecte de Constitució. 

Demanen que un comitè d’unes cent persones, 

procedents d’horitzons diferents, es facin càrrec de 

la redacció, la qual s’ha de basar en els principis 

d’igualtat, la protecció dels drets humans i la 

ciutadania. Tot i la campanya de denúncia, aquesta 

Constitució discriminatòria, a la qual els islamistes 

donen suport, ha estat adoptada per referèndum el 

passat 20 de març (5).

Ombres amenaçadores 

Les dones han de defensar pas a pas el que elles 

anomenen, en els dos països, els principis de la 

revolució: la llibertat, la igualtat, la dignitat. 
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Elles i els  homes que comparteixen l’ideal d’una 

societat més oberta, més igualitària han de plantar 

cara a dos perills, molt similars en la seva intenció 

de dominació afavorits per l’ús de la violència. El 

primer perill està generat pels qui han estat abatuts 

per aquestes revolucions; el segon, pels que hi han 

participat, però que tenen com a objectiu estendre 

a la societat la seva pròpia capa de plom. 

Els primers actuen a tots els nivells, intentant 

mantenir-se en llocs de decisió, creant sabotages de 

violència larvada preocupant. 

A Tunísia, es tracta més aviat d’una atmosfera de 

confusió, d’incivisme i d’agressivitat latent, que es 

manté voluntàriament. 

A Egipte es parla d’una violència exercida per 

l’exèrcit, un exèrcit que no obstant això semblava 

posicionar-se com a garant de la revolució. Des dels 

primers dies de la revolta, els testimonis demostren 

que l’exèrcit no ha cessat mai de detenir i de 

torturar les persones considerades com a 

subversives. Divuit dones detingudes pels militars 

el passat 9 de març han declarat haver estat 

colpejades, amenaçades de ser acusades del delicte 

de prostitució, torturades amb electricitat, sotmeses 

a registres corporals i a tests de virginitat mentre 

que els soldats les fotografiaven nues. 

Els segons són els partidaris del moviment 

integrista: d’una banda els integristes anomenats 

moderats i per altra, els islamistes radicals, els 

salafistes. Ells organitzen i desenvolupen les seves 

accions com els partits d’extrema dreta de tot el 

món. 

A Tunísia, entre els partits islamistes, cinc han estat 

legalitzats, els altres han declarat d’entrada rebutjar 

la democràcia i se n’ha rebutjat la legalització. 

La seva estratègia adopta diverses cares. Cívics: 

netegen els barris envaïts per les escombraries de 

les municipalitats i voten favorablement per a la 

paritat. Pràctics: prenen a poc a poc el control de 

totes les mesquites, compren els vots i es 

manifesten a favor del niqab i perquè les dones 

tornin a la llar. Violents: impedeixen a grups 

d’artistes actuar davant els nens en els camps de 

refugiats, ataquen manifestacions a favor de la 

laïcitat, dirigeixen campanyes de dimafació contra

les dones i denigren les feministes actives, 

organitzen el saqueig d’un centre cultural... 

A Egipte, la violència és utilitzada des de fa molt 

temps pels integristes i avui és exercida de manera 

visible: el 8 de març, la manifestació del Dia 

Internacional de la Dona va patir un atac en el qual 

es van barrejar violència física i assetjament sexual 

de part d’integristes que expressaven el seu rebuig 

a la participació de les dones en l’esfera pública i 

política. Des de llavors ens arriben cada vegada 

més informacions que indiquen una escalada en la 

utilització sistemàtica de la violència per part dels 

salafistes per imposar la seva visió de la moralitat. A 

la regió de Munifia, la casa d’una dona soltera 

declarada per ells immoral va ser assetjada i 

incendiada i la dona amenaçada de mort si 

s’atrevia a tornar-hi; a Quena, un copte, acusat de 

convertir casa seva en un bordell, va ser sotmès a 

tortures físiques i el seu cotxe va ser incendiat. I 

cada vegada són més nombroses les dones que 

reben al Facebook l’amenaça de ser castigades si 

no es vesteixen amb la roba “legítima”.

Al mateix temps que es produeixen aquestes 

agressions obertes, una feina de propaganda 

subterrània inquieta molt a les associacions de 

dones egípcies: es tracta de crides a abrogar totes 

les lleis que concerneixen els drets de les dones i 

dels nens, sota pretext que han estat dictades sota 

la influència de l’esposa de l’expresident, Susan 

Moubarak. Aquestes lleis, que no eren igualitàries, 

protegien almenys una part dels drets. Les 

associacions de dones es revolten contra aquest 

pretext, que consideren un insult contra les i els 

que han lluitat des de 1919 per al reconeixement 

dels drets humans a la societat egípcia. Demanen 

al Consell Militar, al govern de transició i a totes les 

persones i organitzacions concernides a Egipte que 

prenguin una posició clara contra aquestes 

tendències reaccionàries i defensin els drets de les 

dones segons els principis de la revolució.
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Fronts múltiples i fullaraca (6)

I així tot s’accelera i el temps, suspès en un instant 

màgic de solidaritat, d’atenció, de consciència 

plena d’humanitat, ha reprès el seu ritme, amb el 

qual els portadors d’odi i els que busquen el 

benefici acceleren els seus plans. 

Les dones que en temps de repressió política i de 

tancament antidemocràtic mantenien espais de 

trobada, de reflexió, de vigilància i que es 

recolzaven en les xarxes internacionals per desafiar 

les lleis i guanyar en força, es troben que avui són 

les úniques en condicions de dur endavant les 

reivindicacions feministes a les noves instàncies de 

decisió.

Són obligades, fins i tot quan això no és 

particularment el seu camp d’acció, a implicar-se 

en tots els espais on es prenen les decisions per a la 

gestió futura del seu país i, d’aquesta manera, no 

ser, com tantes altres dones abans que elles, les 

grans oblidades de la seva revolució. 

Al mateix temps, com a il•lustració —fins i tot com 

a al•legoria! — de la revolució en marxa, estan 

extremadament sol•licitades pels mitjans de 

comunicació i per institucions diverses 

(cooperacions, CE, ONU) i han de respondre a 

aquestes sol•licituds, ja que els donen també 

l’oportunitat de vehicular el seu missatge i trobar 

suports. 

Les dones compromeses han de treballar en tots els 

fronts; en el domini privat, com sempre: per a la 

seva família i el seu treball, ja que poques són 

assalariades en la seva organització; en el domini 

públic: en la seva pròpia organització de dones, en 

les instàncies de seguiment del procés 

democràtic/revolucionari, en les relacions 

públiques en l’àmbit nacional i internacional. 

Es troben contínuament sota pressió, ja sigui per 

reaccionar enfront dels nous esdeveniments de la 

vida política, per respondre a tots els atacs d’una 

construcció anomenada democràtica però 

disposada a excloure les dones i les persones fora 

de la norma dominant; o ja sigui per suportar les 

complicacions de la vida quotidiana en un país en 

plena transformació. 
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Avui necessiten ocupar espais per reflexionar sobre 

l’estratègia que han de portar, les  aliances  que han 

de consolidar, les accions urgents que han 

d’emprendre col•lectivament, més enllà de les 

divergències dels seus punts de vista. Això és 

complicat pel fet que amb la sobtada llibertat 

d’expressió barrejada amb la reorganització 

política, viuen l’experiència de debats 

interminables sobre punts de desacord al voltant de 

qüestions menors que s’acaben en frustació i 

cansament.

Però un fet històric molt nou és que, a pesar dels 

obstacles que es troben pel camí, tenen a favor seu 

l’aspiració, clarament afirmada per aquells i 

aquelles que han fet aquestes revolucions 

mediterrànies, de més justícia, dignitat i llibertat, 

principis que fan eco als valors que defensen des de 

sempre i, per tant, les dones surten reforçades de 

tot aquest procés. 

NOTES: 

El desafiament del moviment de dones i dels 

defensors i defensores de la democràcia és que a 

partir d’aquesta pulsió de vida, àmpliament duta 

pels joves, construir un moviment de pensament i 

d’acció al voltant d’aquest eix; cosa que obliga a 

escapar de les senderes batudes del militantisme 

convencional, i engegar altres formes 

d’organització, flexibles i sòlides. 

En aquests moments d’urgència, les dones han de 

ser reactives per lluitar pas a pas contra el que el 

corrent dominant els elabora minuciosament. 

Sobretot han de ser una força de proposició creativa 

per arrossegar en el seu moviment als partidaris 

d’un món generós. A nosaltres ens toca ara 

manifestar la nostra solidaritat compartint les 

nostres experiències, els nostres èxits, els nostres 

coneixements especialitzats en matèria 

d’organització de grups i de la revaloració de les 

potencialitats.
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AMB EL SUPORT DE:

el somni continua... no t'adormis,
fes-te'n sòcia!

C/ SANT HONORAT 7 - 08002 BARCELONA

TELÈFON: 934 127 161

CALADONA@CALADONA.ORG

WWW.CALADONA.ORG

HORARI DE SECRETARIA:

DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES I DIJOUS

DE 10.00 A 14.00 H I DE 16.00 A 20.00 H 




