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Aquest arxiu neix de la inquietud d’explorar
els feminismes i el gènere. A partir de
la recol·lecció d’informació, el projecte
investiga temes i experiències al voltant
del gènere, i les posa en relació per crear una
cartografia flexible i fluida. Treballant amb tot
tipus d’informació, l’Arxiu de gènere s’acosta
al rizoma de Deleuze i Guattari,
les metodologies queer i el coneixement situat
de Haraway.
La metodologia de l’arxiu s’inspira també
en el projecte Loose Associations de Ryan Gander.
Per tractar un tema, en aquest cas el gènere,
es navega per una successió d’anècdotes, fets,
teories i autorxs, entre altres, que s’enllacen
a partir de relacions creades per l’experiència
i perspectiva personal. El projecte també es
basa en l’Atlas Mnemosyne d’Aby Warburg,
en el que l’historiador planteja la informació
en forma de xarxa asistemàtica,
des d’una perspectiva allunyada dels mètodes
d’investigació tradicionals.

L’arxiu es presenta en dos formats: expositiu
i editorial. La instal·lació en l’espai, basada
en imatges, textos i objectes, permet explorar
una presentació de la informació més
suggestiva que facilita la interpretació
personal pròpia, i la creació de noves relacions
entre els temes investigats. El format editorial,
que es conforma en una sèrie de cinc
publicacions, dona l’oportunitat d’explicar
amb més detall cada ítem de l’arxiu i explicitar
les associacions entre ells.
Lluny de definir rotundament què és el gènere,
l’arxiu l’explora des de diferents perspectives
i acumula informació per poder saber-ne més,
sempre tenint present que és un projecte
en constant creixement. Les relacions entre
els ítems poden canviar, els temes es poden
moure i el rizoma de l’arxiu pot seguir
ampliant-se i transformant-se.
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Este archivo nace de la inquietud de explorar los feminismos y el género. A partir de la recolección de información, el proyecto investiga temas y experiencias
alrededor del género, y las pone en relación para crear
una cartografía flexible y fluida. Trabajando con todo
tipo de información, el Arxiu de gènere se acerca al
rizoma de Deleuze y Guattari, las metodologías queer
y el conocimiento situado de Haraway.

This archive is born from the concern of exploring
feminism and gender. Based on the collection of
information, the project investigates issues and experiences around gender, and links them to create
a flexible and fluid cartography. Working with all
kinds of information, the Arxiu de gènere approaches
Deleuze and Guattari’s rhizome, queer methodologies
and Haraway’s situated knowledge.

La metodología del archivo se inspira también en el
proyecto Loose Associations de Ryan Gander. Para
tratar un tema, en este caso el género, se navega por
una sucesión de anécdotas, hechos, teorías y autorxs,
entre otros, que se enlazan a partir de relaciones
creadas por la experiencia y perspectiva personal.
El proyecto también se basa en el Atlas Mnemosyne
de Aby Warburg, en el que el historiador plantea la
información en forma de red asistemática, des de una
perspectiva alejada de los métodos de investigación
tradicionales.

The archive’s methodology is also inspired by Ryan
Gander’s project Loose Associations. To deal with
a topic, in this case gender, we navigate through a
succession of anecdotes, facts, theories and authors,
amongst others, which are linked by relations created
by the personal experience and perspective. The project is also based in Aby Warburg’s Atlas Mnemosyne,
in which the historian presents the information in an
asystematic network, from a perspective estranged
from traditional research methods.

El archivo se presenta en dos formatos: expositivo y
editorial. La instalación en el espacio, basada en imágenes, textos y objetos, permite explorar una presentación de la información más sugerente, que facilita
la interpretación personal propia, y la creación de
nuevas relaciones entre los temas investigados. El formato editorial, que se conforma en una serie de cinco
publicaciones, da la oportunidad de explicar con más
detalle cada ítem del archivo y explicitar las asociaciones entre ellos.
Lejos de definir rotundamente qué es el género, el
archivo lo explora des de diferentes perspectivas y
acumula información para poder saber más, siempre
teniendo presente que es un proyecto en constante
crecimiento. Las relaciones entre los ítems pueden
cambiar, los temas se pueden mover y el rizoma del
archivo puede seguir ampliándose y transformándose.

The archive is presented in two formats: exhibition
and editorial. The installation in space, based on
images, texts, and objects, allows us to explore a more
suggestive presentation of the information, and facilitates our own personal interpretation and the creation
of new relations between the investigated issues. The
editorial format, which consists of a series of five publications, gives the opportunity to explain with more
detail each item in the archive and make explicit the
associations between them.
Far from defining what gender is, the archive explores
it from different perspectives and accumulates information to learn more, always keeping in mind that it is
a constantly growing project. The links between items
can change, the issues can move, and the archive’s rhizome can continue to expand and transform.
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Els feminismes i les qüestions de gènere han sigut de
gran influència i rellevància durant els últims anys de
la meva trajectòria, tant personal com acadèmica. És
per això que he volgut enfocar el TFG cap a la investigació del problema de les normativitats de gènere; no
només per continuar aprenent i formant-me, sinó per
aprofitar l’oportunitat de fer un projecte de rellevància
social orientat a la transformació.
L’Arxiu de gènere va néixer el 2020, en ple confinament. Enfrontada amb un brief que m’atorgava absoluta llibertat, vaig decidir iniciar aquesta recerca
sobre el gènere. Va ser llavors quan vaig adoptar el
discurs de Ryan Gander com un dels principals referents del projecte. Em va permetre fer una investigació
informal, que posés al mateix nivell textos de teoria
queer i anècdotes personals, i iniciar aquesta cadena
d’associacions entre temes (Gander, 2007). En aquell
moment vaig fer una pluja d’idees amb tots els conceptes, experiències, autorxs, teories, referents (i un llarg
etcètera) que relacionava d’una manera o altra amb el
gènere. Cada tema o ítem es va traslladar a un post-it,
i vaig començar a generar connexions entre ells. Al
final, vaig obtenir una llista “ordenada” dels ítems, la
columna vertebral de la qual era un fil narratiu suggestiu i personal. La forma final del projecte va ser un
arxiu web, en el que es podia navegar per cada tema.
Pel que fa al contingut, cada ítem estava desenvolupat
en un text, i il·lustrat amb contingut multimèdia.
Aquesta recerca és la continuació d’aquell arxiu. Vaig
decidir reprendre’l per poder millorar-lo i ampliar-lo,
ja que és un projecte que m’importa i em motiva a
molts nivells. Dins el context de pandèmia, ens trobem
en un moment més estable i, dins el que cap, senzill,
que permet portar la recerca a nous llocs, movent-la,
per exemple, del món digital al tangible. L’arxiu ja no
es troba en l’entorn web: aquesta vegada, el projecte
s’enfoca en la producció d’un nou arxiu, traslladat
a un format expositiu i a una sèrie de publicacions
editorials.
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L’objectiu principal és crear una cartografia d’informació àmplia i oberta per poder acostar-nos al concepte de gènere. La complexitat de la temàtica permet
crear un projecte obert, en creixement constant i que
enllaci diferents temes, experiències, teories, anècdotes i vivències. No pretenc definir què és i què no és el
gènere. Penso que això és una tasca massa ambiciosa i
difícil, sobretot per a una dissenyadora. Més que arribar a conclusions concretes, el projecte, a partir de la
recol·lecció i exposició d’informació (quasi com si es
tractés de ready-mades), permet unir peces d’un gran
puzle, i ajudar-nos a aprendre i a explorar una mica
més els espais de coneixement que es donen en el marc
d’un concepte com el gènere.
Aquest projecte es concep des d’un inici no com a una
unitat tancada i amb límits, sinó que parteix de la base
que és infinitament ampliable i flexible. El gènere no
comença i acaba en punts concrets, es dissemina en
gairebé tot el que ens envolta. Per tant, aquesta recerca no pot donar-se per conclosa un cop acabat el
TFG. Un dels objectius és que la seva vida segueixi, i
sigui un projecte que pugui avançar, transformar-se
i completar-se a poc a poc. Per exemple, allargant la
llista de temàtiques a tractar i recol·lectant més material; o bé instal·lant l’arxiu a diferents espais i modificant-lo cada cop per adaptar-se al context. També
es poden continuar les publicacions que expliciten la
recerca, i potser fins i tot ampliar-les afegint traduccions a altres llengües, o demanant col·laboració externa per escriure els ítems.
Un altre objectiu del projecte és fer assequible i de fàcil
comprensió la informació sobre el gènere. És un tema
complex, que involucra teoria i filosofia, i pot semblar
molt abstracte. A més, això encara accentua més el
desconeixement general en les matèries d’aquest àmbit.
Amb l’Arxiu pretenc incorporar la teoria de manera
senzilla, i penso que amb la metodologia seguida, que
permet barrejar i exemplificar conceptes difícils amb
experiències, anècdotes i explicacions més quotidianes,
aquest objectiu es pot complir.

Objectius

La totalitat de l’Arxiu de gènere, des d’aquesta
memòria fins a les peces del mateix arxiu, s’ha escrit
en llenguatge inclusiu. Malgrat una forma no binària i
neutra del llenguatge no estigui acceptada oficialment,
ni en català ni en castellà, considero que no es pot escriure un projecte com aquest en masculí genèric, el
“correcte” gramaticalment.
Davant la manca d’un consens lingüístic sobre com
parlar i escriure neutralment pel que fa al gènere,
he optat per utilitzar la “x” pel LND (Llenguatge
No binari Directe). Tot i que en general no funciona
oralment, és un recurs prou estès actualment per a no
fer-se totalment estrany a la lectura. Artémis López,
traductorx no binàrix, planteja que l’ús del morfema
“x” es derivi de l’exercici feminista d’esborrar el “man”
o “men” de “woman” o “women”, escrivint “womxn”
i eliminant el “man” com a norma. A més, s’ha tingut
en compte el LNI (Llenguatge No binari Indirecte),
utilitzant expressions i paraules neutres quan sigui
possible (López, 2019).
En castellà sovint s’utilitza la “e” en lloc de la “x”, que
no dificulta la pronunciació. En català s’ha proposat
la “i”, però amb menys èxit, ja que s’associa amb el diminutiu afectiu. Bel Olid, presidenta de l’AELC (Associació d’Escriptors en Llengua Catalana), afirma que
la falta d’una bona solució inclusiva en català fa que
lxs parlants recorrin al castellà o a l’anglès (Fajardo,
2021).
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Metodologi
a
Aquest projecte, el segon Arxiu, és en realitat
la continuació i ampliació de l’original. Part
del contingut ha sigut rescatat, i la metodologia
bàsica és la mateixa. Al llistat d’ítems original,
se n’han afegit d’altres que han estat seleccionats
de la mateixa manera. És important fer
un parèntesi en aquest punt, i aclarir que, tot
i tractar molts temes, se n’han deixat fora molts
d’altres. Hi ha conceptes que no hi apareixen
i que per algú altre poden ser imprescindibles.
De fet, la concreció dels temes ha sigut un dels
aspectes difícils del projecte, no només en el pla
conceptual, també en el personal. Però penso que
això és una de les qualitats bàsiques del projecte.
Hi ha temes que no hi apareixen perquè,
simplement, aquest projecte no està tancat.
No hi apareixen perquè possiblement ho faran
en un futur. L’Arxiu podria ser infinit.
La lògica i metodologia d’investigació del projecte
s’acosta al plantejament del coneixement situat de
Donna Haraway. L’autora proposa repensar
l’objectivitat i com s’ha construït històricament
Arxiu de gènere
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des d’àmbits com la ciència. Des de la lluita
feminista, Haraway defensa una doctrina en què
s’accepta que només el coneixement parcial pot
oferir objectivitat: construint-lo des de
la sinceritat i transparència de la posició
personal, que sempre serà fragmentada
(Haraway, 1988).
“Subjectivity is multidimensional; so, therefore,
is vision. The knowing self is partial in all its
guises, never finished, whole, simply there and
original; it is always constructed and stitched
together imperfectly, and therefore able to join
with another, to see together without claiming
to be another.” (Haraway, 1988)
Treballant des dels cossos i l’experiència personal
podem crear un coneixement feminista complex,
que s’allunyi dels postulats “objectius”,
generals i simplistes: Haraway ens parla
d’una encarnació feminista en nodes, no fixe
i fluida (Haraway, 1988).

21
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Associacions vagues
“Hello, I’m Ryan. Erm… all these things are
linked somehow, but at times
the associations may be a bit loose.”
(Gander, 2007)
He comentat que Gander va ser el referent metodològic des del principi, però m’agradaria detallar per què ho és. L’artista conceptual
britànic treballa sovint amb xarxes i puzles de fragments d’una història. El 2002, Gander va presentar per primera vegada el projecte
Loose Associations a Amsterdam, en el que va ser un híbrid entre
una conferència, una performance i una presentació, com explica
Francesca Grassi en la introducció de Loose Associations and Other
Lectures (Gander, 2007, p. 7). L’artista parla principalment dels “camins de desig” (desire lines en anglès) i del Panòptic, però hi afegeix
coneixement personal i col·lectiu. Gander navega en la informació
creant una lògica asistemàtica, espontània i fragmentària, i és per
això que Renard ho relaciona amb la deriva de Debord: una deriva és
una pràctica situacionista en què una persona es mou constantment,
transicionant entre diferents espais, sense un objectiu ni recorregut
marcat (Debord, 1958; Gander, 2007, p. 13-14).
“This selective form of information gathering, essentially based on
observation, dispenses an empiric, multiple, familiar and non-authoritarian knowledge… Here, the assemblage of stories counts as
much as the stories themselves.” (Renard, 2007, p. 12). El que acaba
fent Gander amb les associacions vagues és treballar una temàtica
general a partir de peces d’informació, prenent el rol de comissari,
alhora que el d’autor, en un univers de continguts i referents variats.

Pàgines 20-21: Doble pàgina de Loose Associations and Other Lectures, de Ryan Gander.
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En la versió impresa de la “conferència” apareixen imatges que s’intercalen amb el text per il·lustrar-lo, però, pel que fa a l’aspecte visual de la informació, parteixo d’un altre referent.
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Atlas Mnemosyne
El projecte Mnemosyne (batejat amb el nom de la mare de les muses,
la Memòria) va ser començat per Aby Warburg l’any 1924, però
l’historiador de l’art va morir cinc anys després, deixant la seva obra
inacabada. I quina era la seva obra? Seixanta-tres panells de fusta
coberts de tela negra, on Warburg va organitzar més de dues mil
fotografies d’obres d’art i cosmografia, junt amb altres documents,
com textos, retalls de publicacions i mapes. Els panells, igual que el
seu contingut, es relacionaven entre ells i seguien una cadena temàtica (Johnson, 2012, p.8-10; Rozen, n.d.). Així, el resultat és una
cartografia oberta, amb una complexa xarxa de relacions que no és
definitiva (Rozen, n.d.). Warburg planteja la història de l’art d’una
manera anacrònica, asistemàtica i fragmentària.
És per això que l’Atlas Mnemosyne és el segon principal referent per
l’Arxiu de gènere. Malgrat no pretenc formalitzar l’Arxiu seguint
fidelment l’obra de Warburg, resulta ser una traducció visual de les
Loose Associations de Gander (o més aviat, Gander va fer una traducció textual del projecte de Warburg), així que es converteix en la
base de la instal·lació de l’Arxiu: l’Atlas també podria ser infinit, com
va observar Giorgio Agamben, i utilitza un llenguatge personal, en
lloc d’un discurs acadèmic tradicional, segons Gombrich (Johnson,
2012, p.16).

Fotografies de panells de l’Atlas Mnemosyne, d’Aby Warburg.
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Recerca
La complexitat del gènere
“Después de todo, ¿hay un género
que preexista a su regulación?, o el caso
es más bien que, al estar sometido
a la regulación, ¿el sujeto del género
emerge al ser producido en, y a través de,
esta forma específica de sujeción?”
(Butler, 2018, p.67-68)
Tot i que algunes pensadores situen els orígens del feminisme en èpoques tan llunyanes com l’antiguitat, el consens general és que aquest
moviment va néixer a finals del segle XIX, empès, des del segle anterior, per dones com Olympes de Gouge, Mary Wollstonecraft i Jane
Austen (Rampton, 2008). El feminisme ha canviat els seus objectius
i perspectives al llarg de la història (i ho continua fent), i és per
això que per estudiar-lo es divideix en onades. La primera, buscant
canviar l’estatus social de la dona, es va centrar en el sufragisme com
a motor del canvi (Ryan, 1992, p.9; Rampton, 2008). La segona
onada va començar als anys 60 del segle XX, i es va estendre fins
a la dècada dels 90. En el context dels moviments pels drets civils,
antiguerra i, en general, el creixement de la lluita dels grups marginalitzats, la sexualitat i els drets reproductius van ser els objectius més
destacats. En aquest moment es va començar a diferenciar entre sexe
i gènere, considerant-se el primer biològic, i el segon un constructe
social i cultural (Rampton, 2008; Preciado, 2011, p.79). La tercera
onada, que va començar a mitjans dels anys 90, va desestabilitzar les
premisses presents fins llavors. Influenciada pel postcolonialisme i
el pensament postmodern, es va trencar amb el concepte de “dona”
com a identitat universal, i el qüestionament del cos, el gènere i l’heteronormativitat es van posar al centre (Rampton, 2008).
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“For the most part, feminist
theory has assumed that there
is some existing identity,
understood through the category
of women, who not only initiates
feminist interests and goals
within discourse, but constitutes
the subject for whom political
representation is pursued.”
(Butler, 2006, p.2)

Arxiu de gènere

28

Després del postfeminisme i teoria queer sorgits en aquesta època,
i amb figures destacades, com Judith Butler (Preciado, 2011, p.2021), podríem dir que ens trobem en la quarta onada feminista. És
difícil de descriure, ja que encara no la podem veure amb una certa
perspectiva (Delao, 2021). És més, el trencament amb la “dona” i la
vivència femenina vista de manera global i única, que ja és present
des de fa dècades, ens mou a pensar en feminismes també en plural. Cada pensadorx i teòricx dona una definició diferent de gènere;
dificultant, una vegada més, la sensació d’identitat unitària, i fent
una anàlisi més complexa i completa un cop s’hi sumen els conflictes de classe, raça i sexualitat, entre altres (Waylen, Celis, Kantola i
Weldon, 2013, p.15). Delao defineix la quarta onada feminista com
a “queer, sex-positive, trans-inclusive, body-positive, and digitally
driven”. Actualment, entenent que no només les dones són partícipes
del feminisme, sinó que qualsevol identitat de gènere oprimida per
la normativitat heteropatriarcal s’inclou en la lluita feminista, les
normes de gènere se segueixen deconstruint, entrecreuant-se amb
altres conflictes socials (Delao, 2021).
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Arxius
“Let us not begin at the beginning,
nor even at the archive.” (Derrida, 2017)
Derrida ens explica l’etimologia de l’arxiu: la paraula grega Arkhé.
L’arkhé és l’origen, i, com destaca el pensador, no només és el començament, també és el comandament. En llatí, archivum o archium
feia referència a la casa de qui era poderós, i on es guardaven els
documents oficials. Per tant, l’arxiu, en aquest sentit nomològic (de
la llei), no només conserva: és un lloc de poder (Derrida, 2017, p.910). Ricoeur cita les definicions d’”arxiu” a la Encyclopaedia Universalis i la Encyclopaedia Britannica, i, com Derrida, en destaca la
rellevància del poder i la seva institucionalitat (Merewether, 2006,
p. 66-67).
Segons Foucault, l’arxiu és la primera llei del que es pot dir, i determina que totes aquelles coses que es diuen s’agrupen, com a individuals inscrites en diferents temporalitats, seguint diverses relacions.
“The analysis of the archive, then, involves a privileged region: at
once close to us, and different from our present existence, it is the
border of time that surrounds our presence” (Merewether, 2006, p.
30). Agamben també comenta que l’arxiu és el conjunt de regles que
defineix els esdeveniments del discurs (Merewether, 2006, p. 38-39).
Els arxius no només contenen un recull de fets objectius. Com
descriu Burton, representen un complex procés de selecció i interpretació. Lligat amb el poder que tenen, no només són espais on es
recol·lecta la informació, també modelen la història (Burton, 2005,
p.7). Aquestes visions de l’arxiu, com a espai inscrit en el poder i en
l’escriptura de la història, es confronten amb els objectius del projecte. Precisament, la decisió de fer un arxiu per cartografiar el gènere
sorgeix de la intenció de no definir-lo d’una única i rotunda manera.
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“No hay poder político sin control
del archivo, [control] de
la memoria. La democratización
efectiva siempre se puede medir
por este criterio essencial:
la participación y el acceso
al archivo, su constitución
y su interpretación”
(Derrida, 2017)
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Per altra banda, Walter Benjamin escriu, en el Passagenwerk, sobre el seu propi projecte: “Method of this project: literary montage.
I needn’t say anything. Merely show. I shall purloin no valuables,
appropriate no ingenious formulations.” (Benjamin, 2002, p.475).
Aquesta cita reflecteix millor que l’anàlisi de Derrida la metodologia i pensament darrere l’Arxiu de gènere. Buchloch enllaça el
Passagenwerk de Walter Benjamin amb el Mnemosyne de Warburg,
i és que les dues obres es basen en la construcció, peça per peça,
d’una memòria col·lectiva (Merewether, 2006, p. 90). Per tant, i
com ja s’ha explicat a la metodologia de treball, aquest projecte es
fixa en l’intent de Warburg de trencar amb les estructures rigoroses
i disciplinàries (en el seu cas, de la història de l’art) (Merewether,
2006, p. 87), per crear mètodes i relacions alternatives per exposar
la informació.

On l’arxiu i el gènere es troben
El plantejament de l’Arxiu de gènere també s’acosta, lligat amb
aquest trencament de Warburg i Benjamin, al rizoma de Deleuze i
Guattari. El pensament rizomàtic està compost per una xarxa d’elements que s’uneixen per qualsevol punt. La xarxa es pot expandir o
tallar, sense importar per on, i no segueix una estructura definida.
Així, s’evita crear un sistema tradicional de pensament: les arrels del
rizoma es relacionen entre elles sense jerarquies (Garcés, 2010, p.21).
El discurs de Deleuze i Guattari s’emmarca en el pensament de la
diferència, que s’enfronta al pensament metafísic. Aquest últim se
centra en identificar, en generar el “regne de la veritat”, com s’hi
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refereix la filòsofa Marina Garcés. En contraposició, el pensament
de la diferència posa en primer pla tot allò que es troba als marges
d’aquesta identitat. Tot allò que ha sigut obviat de la representació,
el que és heterogeni i singular (Garcés, 2010, p. 5).
Anteriorment a Deleuze, Foucault també va treballar en aquesta
línia de pensament. Feia referència al seu mètode com “arqueologia”, i posteriorment, el va anomenar “genealogia”. Foucault també
posa de rellevància tot allò ofegat per la veritat oficial, i fa aflorar la
diferència. Des d’una mirada crítica, descarta l’origen metafísic per
buscar la procedència i emergència. Per tant, Foucault revela les forces i dispositius de coneixement-poder que defineixen el pensament
representatiu i “legítim”.
Dins el pensament de la diferència podríem incloure el feminisme
filosòfic. Quan el gènere es planteja des d’aquesta perspectiva, ofereix
una oportunitat per explorar des de la crítica la identitat i la universalitat metafísica: “Si la metafísica, como hemos visto en apartados
anteriores, se ha construido sobre una serie de olvidos y rechazos, lo
femenino es uno de ellos. Y como ellos, es un fantasma que vuelve a
escena” (Garcés, n.d., p.28). Butler és una de les figures més destacades d’aquest corrent, que, orientat al gènere, també podem anomenar
teoria queer (terme que va ser encunyat per Teresa de Lauretis l’any
1990). Partint de l’oposició al sistema de reconeixement identitari i
de representació del pensament metafísic, Butler proposa una teoria
feminista que ja no es cenyeix exclusivament a la dona com a subjecte. Les normativitats i relacions de poder que generen la categoria
“dona” van molt més enllà d’aquesta pròpia categoria, i, per tant,
el feminisme també ha de sobrepassar-la. Garcés (2010, p.28-33)
explica que, desconstruint les classificacions, el discurs de Butler les
desplaça dels seus efectes d’opressió i poder, permetent l’obertura a
múltiples significacions.
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s
Referents: arxiu r
feministes i quee

Genderhacker
Diego Marchante «Genderhacker» és
qui hi ha darrere dels arxius queer online locals més destacats. A més de ser
activista transfeminista i artista transmedia, és professor a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona
(Marchante, 2021b).
GENDERNAUT: La paraula gendernaut va aparèixer per primera vegada
al documental de Monika Treut titulat
“Gendernauts: A journey through shifting identities”, de l’any 1999. El terme
fa referència a les persones que viatgen
entre identitats de gènere, i Marchante va adoptar aquest nom per batejar
el seu projecte, Gendernaut. Queering
the software. El projecte es basa en la
creació d’un software de codi obert
per generar arxius col·lectius online,
i preservar la memòria feminista i
LGTBIQ+ (Marchante, 2021c). Entre
els seus objectius també hi ha l’experimentació amb noves tecnologies, creació de peces audiovisuals, performances
i la coordinació amb arxius de temàtiques semblants (Marchante, 2021c).
La metodologia del projecte segueix
la metodologia queer de Jack/Judith
Halberstam, recollint la informació i
coneixement des de llocs variats. Gendernaut té una perspectiva interseccional, i trasllada el dinamisme del gènere
i el punt de vista feminista i queer a com
es treballa dins el projecte:
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“...hemos intentado combinar estudios históricos, análisis sociológicos, referencias de las teorías
y las prácticas transfeministas y
queer, investigación de archivos, producción de taxonomías,
análisis audiovisual, etnografía,
estudios de caso y observación
participante, con la intención
de explorar la estrecha relación
entre las prácticas políticas y
artísticas que se han desarrollado en los movimientos queer y
transfeministas en nuestro contexto. Y hemos partido desde
nuestra propia experiencia como
activistas transgénero y transfeministas con la voluntad de
poner en cuestión los principios
de neutralidad y objetividad que
se presuponen en la producción
del conocimiento.” (Marchante,
2021c)
Les metodologies queer treballen amb
mètodes alternatius, sense preocupar-se
per les normes acadèmiques. Platero defensa que no hi ha única metodologia
queer, sinó que, responent a la interseccionalitat que el mateix concepte queer
implica, hi ha “un conjunto de acciones
o formas de realizar investigación que
contribuyen a explicar cómo las diferentes formas de desigualdad se articulan,
en un contexto dado y en un problema
social concreto” (Platero, 2015).
ARCHIVO T: “¿Podemos retorcer las herramientas ontológicas
del saber oficial en el encuentro
con saberes que desestabilizan

los planteamientos binarios de
género? ¿Cómo podemos corromper el archivo a través de
herramientas deconstructivas
como la parodia o el travestismo?” (Marchante, 2021a)
Aquest contra-arxiu treballa en el context transfeminista espanyol. Marchante explica que es basa en el coneixement
produït fora de l’acadèmia i la càtedra,
als marges de la cultura dominant. Profundament personal, l’arxiu conté més
de deu mil elements de tot tipus, recol·lectats durant deu anys d’investigació militant, i que es recullen en tres històries invisibilitzades: la del moviment
feminista, la del moviment de lesbianes
i la del moviment trans (Marchante,
2021a).
Archiva FF
Aquest projecte recull informació lligant
els fils temàtics del feminisme, activisme
queer i trans del nostre entorn i context
en els últims 40 anys, creant una genealogia que uneix contingut de diverses
tipologies. Darrere aquesta extensa
xarxa de temàtiques hi ha el col·lectiu
Fils Feministes, format per Eva Cruells,
Joana García-Grenzner, Diego Marchante i María Zafra (Ajuntament de
Barcelona, 2020).
L’arxiva utilitza el sofware Gendernaut,
impulsat per Marchante, amb aquest
esperit d’escapar de la normativitat fins
i tot en l’àmbit de la investigació, i de
crear maneres alternatives d’estructurar

i presentar narratives feministes (Fils
Feministes, 2021).
¿Archivo queer?
“Las cuestiones sobre el poder
han sido fundamentales en las
discusiones teóricas queer sobre
los archivos y lo que se archiva
o no; centradas en el marco heternormativo que estructura los
mecanismos de inclusión y exclusión en las narraciones e historia
oficiales. El desarrollo de un archivo alternativo a esa “historia
oficial” ha sido fundamental para
establecer las bases de cualquier
investigación feminista o queer,
de la cual hemos partido.” (Carrascosa, Platero, Senra i Núñez,
2020)
Després d’analitzar els arxius tradicionals i canònics i com modelen la història, aquest projecte planteja l’arxiu
com una teoria en si mateix, per presentar una memòria col·lectiva plena
de vivències, esdeveniments i activitats
queer. El cos és present a l’arxiu, involucrant-hi emocions, pensaments i
sentiments, i ressaltant l’estreta relació
que aquest té amb el material recollit
(Carrascosa, Platero, Senra i Núñez,
2020).
Conté tot tipus de material produït per
col·lectius LGTBIQ+ durant la dècada
dels noranta a Madrid. El projecte va
ser desenvolupat per Sejo Carrascosa,
Lucas Platero, Andrés Senra i Fefa Vila
Núñez en les Residències d’Investigació
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del Museo Reina Sofía dels anys 2013
i 2014 (Díaz, Dorrego, Sesé i Voltà,
2016). En el context de la pandèmia
causada pel COVID-19, el 2020, el
museu va presentar virtualment una
selecció dels fons de l’arxiu, creant
“convergències, paral·lelismes i divergències” entre la crisi sanitària actual
i la dels anys 90, causada per la sida
(Museo Reina Sofía, 2020).
Archivo desencajado
En la línia dels projectes vistos fins
ara, aquest arxiu, exposat al MACBA
el 2018, busca mostrar una memòria
col·lectiva i política desencaixada a
través de diferents temàtiques, i utilitzant formats variats. Es defineix com un
exercici obert i inacabat, i recull material provinent de centres de documentació barcelonins. Va ser coordinat per
Lucía Egaña, en col·laboració amb estudiants del Programa d’Estudis Independents del MACBA (MACBA, 2018).

2

3

1

1: Detall de l’exposició Archivo Transfeminista/Kuir, 2017, La Neomudéjar. / 2: “Presentació de
la bibliografia sobre diàspores queer i colonialisme” de l’Archivo Desencajado, MACBA, 2018 /
3: Captura de la web de Genderhacker.
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Conversa amb Diego Marchante (fragments)
*L’entrevista completa es troba a l’Annex #1 (pàgina 151)

“Lo que al principio eran unos listados se van
convirtiendo en una bola mayor, en una web, donde
se van introduciendo y acumulando documentos.
Pero también empiezo a pensar en cómo mostrarlos,
si mostrarlos de forma genealógica, de forma cronológica…
La cuestión de la genealogía había sido una cuestión bastante debatida dentro del movimiento feminista,
el cómo se construye la historia. Yo voy aplicando
también parte de mi práctica política a mi propio trabajo.
Ese archivo se va alimentando, se va haciendo grande.”

“Gendernaut, en un segundo
momento, se convierte en un trabajo
de investigación que tiene que ver
con esas reflexiones de codificar
el archivo, el qué significa. Significa
desjerarquizar, ensayo-error,
metodológicamente mezclar cosas…
también significa transformar, politizar.”
Arxiu de gènere
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Per què creus que es treballa tant el gènere
i el feminisme des dels arxius o les genealogies?
“Pues porque hay un agujero en la historia.
Y punto, negro. Yo creo que el agujero antes
era más grande, y poco a poco, con este tipo
de experiencias, estamos haciendo el agujero
más pequeño. Es muy normal que la gente
a quien le interesan estos temas empieza
a trabajar y siente que está perdida, que no sabe
dónde está. Está todo fragmentado, los libros
en un lado, en el otro, no conoce a nadie. Y de
repente te vas dando cuenta de que no estás
sola, no estás solo. Yo creo que tenemos esta
conciencia de cómo se ha construido la historia
hegemónica y de que hay una parte de olvido,
y otra literalmente de borrado. Esta conciencia
de borrado nos ha hecho estar un poco
obsesionadas con hacer una arqueología,
encontrar restos. Y luego compartir esas
historias hace que los restos se vayan
encontrando unos a otros, se vaya montando
una noción de lo que ha pasado, de quienes
han sido esos referentes previos.”
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“Estamos cuestionando de alguna manera lo que tiene que
ser archivado. ¿Por qué la cháchara no puede ser
archivada? Si es que hacemos cháchara, porque
lo que hacemos es historia con mayúsculas. Igual hay
otras formas de producir la historia.”
“Estas cuestiones tienen que ver también con
deconstruir las formas como se han construido
los archivos, teorizar sobre eso, proponer nuevas
formas de archivar y también de producir, pensar
en cómo visualizar las historias de una manera
diferente y cómo dinamizarlas.”

“...puede haber un archivo
escondido en cualquier sitio.
Y cada archivo y archivero
y archivera se lo monta
a su manera”

“Lo que pasa es que como hemos sufrido este borrado
la gente tiene miedo de dejar cosas fuera. Y hay
que asumir esa idea de la perspectiva parcial:
este archivo es esta historia, construida des de mi
subjetividad, es simplemente un proyecto personal,
y es un archivo de mi propio deseo y de mi intuición.”
Arxiu de gènere
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“Si definimos lo que es un archivo es una institución de recopilación
de documentos, de memoria, de otras instituciones,
donde se registra todo el material que se genera. Tiene una cierta
utilidad histórica, pero también del propio funcionamiento
de esa institución. Es como una institución dentro
de una institución, que depende de ella, que archiva su historia.
Eso es un archivo. Ahora, la idea de archiva es un proyecto
arqueológico, es un proyecto de pensar las cosas de forma
genealógica. Es un proyecto que piensa cómo los documentos
se relacionan entre sí no solamente por cuestión histórica, a veces
por cuestión temática. Eso significa que hay nexos de unión entre
documentos viejos, documentos nuevos. Significa
que los documentos están en varios cajones a la vez, de forma
simultánea. Significa una consciencia política de lo que significa hacer
archivo. A veces significa desorden, caos.
Significa subjetividad, significa una proyección emocional,
una perspectiva situada y emotiva, y del deseo de las personas
que lo hacen, que es palpable, es consciente, la propia archiva lo rezuma.
Significa difusión, no solamente obsesión por el guardado. No es
tan importante acumular como mostrar. Significa compartir,
significa colectivo, significa horizontal, significa I+D, significa
futuro, significa no tener miedo al cambio ni al borrado, significa poner
el cuerpo… Y pensar también el para qué, no solamente
el fin del archivo en sí mismo, sino para qué, para quién, con una
conciencia no solo de retroalimentación, una conciencia pública.”
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“Las archivas se han construido después de leer
metodologías queer, después de leer otras
formas y metodologías de investigación de otras
personas... Todo ese entramado teórico,
que vas leyendo si te interesan estas cosas,
te hace pensar de qué forma lo vas a aplicar.
Y lo aplicas hasta donde puedes, hasta tus
límites, hasta donde sabes, hasta donde te da
la cartera, que a veces no lo sabes todo, y tienes
que apoyarte en otra gente.”

“Es una metodología de encuentro, adaptativa, improvisada,
se puede aplicar a lo que quieras. Si quieres descubrir cuestiones
que tengan que ver con el género y sexualidad, que son temas
que atraviesan lo lingüístico, lo sociológico, lo antropológico,
lo artístico, ¿cómo lo vas a hacer si no?”
Arxiu de gènere
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Els ítems
Per la tria i comissariat del contingut de l’arxiu (els seus ítems) la
metodologia s’ha basat, com ja s’ha comentat anteriorment, en la del
projecte de fa un any. Però, abans de determinar com s’han seleccionat, hem de definir què és un ítem dins aquest arxiu. Seguint l’esperit
de les Loose Associations de Gander, no hi ha una jerarquia dictada
per la rellevància, mida, oficialitat, popularitat, subjectivitat o objectivitat. Tots els temes tenen cabuda a l’arxiu, i tenen la mateixa
importància. Per tant, qualsevol tema relacionat amb el gènere, des
d’una petita anècdota fins a una teoria filosòfica, és un ítem potencial. És per això que la metodologia d’enllaç conceptual entre ells ha
acabat influenciant molt la selecció d’ítems de l’arxiu.
El procés de recopilació i creació de les associacions parteix d’una
pluja d’idees, una llista de temàtiques influenciada per la meva experiència personal, vivències i coneixements. Això entra en relació amb
els ítems de l’arxiu original: al principi del procés vaig obtenir una
xarxa de continguts no lineal, en la qual els nous ítems s’incorporen
a la cadena dels antics.
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Gènesis 1:1 - 2:23
La història
dels pronoms
inclusius

Quan estudiava
alemany

Historia de
la sexualidad
(Foucault)
Woman with
a feather hat

Degeneració

Estarny,
inusual,
peculiar

Les etiquetes

Reconeixement
legal de les
identitats NB

El que no
es menciona
no existeix

No som amigues,
ens mengem
les figues
Cultura
lèsbica

Emperador
Elagàbal

Kitesha
(Congo)

3r gènere
Índia

Muxe
(Mèxic)

“Malestar sin
nombre”
“The edible
woman”

“Gender
critical”
Paris is
Burning

La biologia
Gender
trouble
Mblo

Treball sexual
Frègoli
Origen paraula
“puta”

Wakashu
(Japó)
This is a mirror
you are a
written sentence

Biopolítica
Déu grec
Hermafrotido
Bruixeria

Trope de
Medusa i Aracne

La histèria

Cartografies
culturals
(comparació)
Lee Krasner +
Pollock

Manifest
cíborg (Haraway)

Dibuixos
genitals
històrics

Your body is
a battleground

Some like
it hot
Cahun
i Moore
Identitat
i context

Francesca
Woodman

Caterina
Albert

Victor/
Victoria

Contracte
Contra sexual
Dildos
Advertisement
(Benglis, Artforum)

La mujer que se
casó con la esposa
de su hijo

Ítems que ja apareixien a l’arxiu original

Ítems plantejats durant el procés de selecció
d’aquesta versió de l’arxiu
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Gènesis 1:1 - 2:23
Es lliguen els dos temes a través de Hyeronimus Bosch
i un llibre d’editorial alemanya sobre l’artista.

Quan estudiava alemany
Com, encara que pugui semblar un tema recent, els
pronoms inclusius són més antics del que semblen.

Encara que tots els continguts es relacionen sempre entre si seguint
una estructura rizomàtica, durant el procés vaig refer una narrativa lineal que els encadenés un per un, fent les associacions vagues.
Aquestes connexions no són definitives ni pretenen establir un ordre
conceptual intocable; són relacions temporals que serveixen per seguir la deriva d’un ítem a un altre. De fet, i altra vegada, basant-me
en el projecte de Gander, és suficient amb què el fil que uneix els
continguts sigui suggestiu i orgànic, encara que no sigui una connexió
objectiva o teòrica. L’exercici d’aquestes associacions reflecteix una
seqüència de pensaments i sinapsis espontànies, que han sigut filtrades igual que el contingut en si, partint de l’experiència personal.
És per això que, en fer la cadena de relacions, els ítems van passar
per un procés de cribratge i reordenació: de la xarxa de temes en el
diagrama anterior passem a la cadena en el següent. Alguns dels
continguts es van fusionar amb d’altres, mentre que alguns ítems
van desaparèixer. No van ser descartats perquè no fossin vàlids, ho
van ser per poder encabir el contingut dins de les limitacions temporals del projecte. Podrien incloure’s en altres punts de la cadena
d’associacions, o fins i tot canviar-la (la cadena és subjectiva i no
definitiva), però en aquesta versió de l’arxiu només es pot treballar
certa quantitat d’ítems.
Durant el procés de creació de les associacions entre temes també
vaig començar la investigació de cadascun d’ells. Podríem dir que
aquesta investigació té dues vessants: la recerca bibliogràfica, en la
que es recull informació de cada ítem, que posteriorment serveix
per escriure els textos en les peces editorials; i la recerca visual, en
la que s’acumula tota una sèrie de materials que s’apliquen tant al
format expositiu com al format editorial de l’arxiu. Tot i això, és clar
que aquests dos fronts s’entrellacen i es fan créixer mútuament. En
aquesta fase d’investigació es van conformant els ítems i el seu contingut, i s’acaben de crear, se solidifiquen o es canvien les relacions
entre ells. El procés de selecció va ser intuïtiu, així que la investigació
va permetre decidir si, finalment, els temes funcionaven per l’arxiu.
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Història dels pronoms
inclusius
Si els pronoms inclusius tenen una història de segles de
durada, les identitats no binàries encara tenen més història.

Més enllà del binarisme
Malgrat la cultura i societat europea i blanca ha esborrat les
identitats no binàries dels pobles que ha colonitzat, dins la
història occidental també hi ha hagut identitats històriques
dissidents, com Elagàbal.

El mite d’Elagàbal
Segles després d’Elagàbal va viure una altra persona queer
reconeguda per l’autoritat.

Woman with a feather hat
En la mateixa època de Mademoiselle d’Éon les teories
sobre la degeneració i decadència van guanyar rellevància.

Degeneració
Durant l’auge d’aquestes teories, que, entre altres, atacaven les persones queer, Oscar Wilde va tenir una relació
amb el fill del marquès de Queensberry.

Estrany, inusual, peculiar
La història de Wilde i el marquès va ser l’origen de la paraula
queer com a mot pejoratiu pel col·lectiu. Amb el pas del temps,
s’ha convertit en una paraula recuperada i present en el vocabulari LGTBIQ+. Per això el següent ítem és un recull de termes
relacionats amb la comunitat.

Practicant l'arxiu

53

Les etiquetes

L’altra cara de la moneda

L’ús d’aquestes paraules i de la lluita per un llenguatge
inclusiu i que no esborri vivències és un tema molt debatut amb institucions lingüístiques recentment.

El documental va ser molt criticat per qui i com representava
les vivències del col·lectiu LGTBIQ+ negre i llatinoamericà.

El que no es menciona no existeix
El llenguatge pot modificar com percebem la realitat, com passava quan s’anomenen “amigues” a amants. En l’Era Victoriana
moltes relacions sàfiques van ser tapades darrere l’amistat.

No som amigues, ens mengem les figues
Continuant parlant de relacions sàfiques, autores com
Rich i Wittig exploren com la vivència sàfica es diferencia d’altres.

Cultura lèsbica
L’heterosexualitat s’ha imposat de tal manera al llarg de
la nostra història que fins i tot s’ha considerat la solució
a problemes de salut, com va passar amb la histèria.

La histèria
A la novel·la The edible woman Atwood també explora
la salut mental i com es relaciona amb el cos de les dones
i la normativitat social.

The edible woman
El malestar que no té nom s’acosta molt al que la protagonista de The edible woman patia.

“Malestar que no té nom”
Igual que Bell Hooks, Audre Lorde també va lluitar pel
feminisme negre i per posar en rellevància les seves experiències des de la primera persona, sense deixar que
algú altre les escrivís per ella.
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Polèmica a París
A Paris is Burning es pot veure la realitat de les dones trans afroamericanes
i llatines en el Nova York dels 80 i com vivien afectades per la discriminació
racista, classista i transfòbica. Avui en dia, la transfòbia és encara molt present
i a vegades apareix “disfressada” rere una màscara feminista.

“Gender critical”
Les “feministes” trans-exclusives defensen la biologia com
a base per l’opressió patriarcal, però científicament no s’ha
demostrat que hi hagi “cervells roses” i “cervells blaus”.

La biologia
La visió de Butler sobre el gènere s’allunya totalment dels trets
biològics, i el basa en la performativitat.

Gender trouble
Les teories de Butler no fan referència a les performances o actuacions teatrals
de gènere, com podrien ser els balls gbagba dels Baoulé, a la Costa d’Ivori.

Mblo
El transvestisme teatral també té una llarga història
en la cultura europea, i se’n poden trobar referències
a pel·lícules com Some like it hot o Victor/Victoria.

Nobody’s perfect
A Victor/Victoria, la protagonista utilitza l’alter ego Victor,
igual que Caterina Albert quan escrivia sota el pseudònim de
Víctor Català.

La Mila i la Caterina
Els llibres de Caterina Albert s’allunyen de la mirada masculina i presenten les vivències de manera intimista i sensible, com
Francesca Woodman amb les seves fotografies.
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On being an angel

El teu cos = camp de batalla

Claude Cahun i Marcel Moore també van
explorar el gènere a través de la fotografia.

La frase del famós pòster de Kruger afirma que el cos és un
espai de lluita, un lloc en el que s’inscriuen normes culturals.
I, per tant, com s’escriuen els cossos no es diferencia tant de
com s’escriuen la resta d’espais i territoris.

Cahun & Moore
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Cartografies (corporals i geogràfiques)

Cahun, que s’identificava com a no binàrix, jugava amb les presentacions de gènere, explorant la identitat, que, lluny de ser unitària es
conforma com un mosaic d’identitats, com explica Brigitte Vasallo.

Igual que amb els territoris, els òrgans s’han representat de maneres diferents
des de fa segles, i aquestes representacions han servit per definir els cossos.

Identitat i context

Los ojos del topo

Vaig entrar en contacte amb Vasallo per una
lectura de la universitat, igual que ho vaig fer
amb Preciado i el seu Manifiesto Contrasexual.

El biopoder utilitza recursos com l’anterior per produir i controlar els cossos.

El contracte contra sexual
En el Manifest, Preciado explica la dildotectònica i com
els dildos permeten explorar el gènere.

Dildos
Angela Carter va recollir aquest conte inuit que
transgredeix el gènere i en el que apareix un dildo.

“La mujer que se casó
con la esposa de su hijo”
Com en el conte inuit, aquesta història també la protagonitza una dona amb un dildo.

L’anunci de Benglis
Barbara Kruger es va formar com artista en un
context similar a Lynda Benglis, i al llarg de la seva
carrera també ha explorat el feminisme i el gènere.
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Producció i control

Portant l’a
rxiu
a la vida

59
Gènesis 1:1 - 2:23
11 imatges
1 text
Bíblies
Quan estudiava
alemany
2 imatges
2 textos

Presentació del contingut
La investigació flueix de manera orgànica amb la formalització de
l’arxiu. Aquest projecte es basa en la recol·lecció i exposició d’informació, així que, mentre cada ítem era investigat conceptualment es
recollia material visual de tota mena: a l’arxiu s’hi inclouen textos,
pàgines de llibres, imatges, vídeos, i, a més, es planteja quins objectes o altres elements poden il·lustrar alguns dels ítems en el format
expositiu. No només s’arxiva contingut que explica literalment l’ítem;
en alguns d’ells també es fan associacions vagues dins del mateix
tema. Per exemple, a l’ítem “El malestar que no té nom”, que explora
la vida de les mestresses de casa americanes dels anys 50, es recullen
tant collages de Pop Art que mostren la vida de la classe mitjana
consumista als Estats Units de mitjans de segle com obres d’artistes
en el context de l’art feminista dels anys 70, que critiquen la construcció de les dones com a éssers domèstics.
En total, a l’arxiu s’hi troben al voltant de 170 imatges i més de 30
textos citats. El material recollit es manté, en general, intacte, no
s’ha modificat. Tot i això, i sobretot per la instal·lació, s’han dissenyat alguns materials, seguint la gràfica pròpia del projecte per
exposar part del contingut.
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Història dels
pronoms inclusius
2 imatges
6 textos
Més enllà
del binarisme
6 imatges
El mite d’Elagàbal
3 imatges
Woman with
a feather hat
3 imatges
1 text
Degeneració
5 imatges
Gerro grec/romà

No som amigues,
ens mengem les figues
21 imatges
Brodat
Llibres
Cultura lèsbica
5 imatges
La histèria
12 imatges
The edible woman
4 imatges
El malestar que
no té nom
5 imatges
Planxa
Vídeo “Semiotics of
the kitchen”
L’altra cara de
la moneda
4 imatges
Polèmica a París
4 imatges
Tràiler del documental
“Gender critical”
3 imatges
5 textos

Estrany, inusual,
peculiar
9 imatges
1 text
Enganxines

La biologia
4 imatges

Les etiquetes
2 imatges
Mini zines

Gender trouble
4 imatges
Llibre

El que no es menciona
no existeix
3 imatges
2 textos
Diccionari RAE

Mblo
7 imatges
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Nobody’s perfect
7 imatges
Fragment “Some like
it hot”

El teu cos = camp
de batalla
3 imatges
Pancarta manifestació

La Mila i la Caterina
5 imatges
Llibres

Cartografies
(corporals
i geogràfiques)
5 imatges
Globus terraqui

On being an angel
6 imatges
Publicació
amb fotografies
Cahun & Moore
9 imatges
Identitat i context
2 imatges
1 text
Gerro amb kintsugi
Gerro amb moltes cares
Contracte contra
sexual
1 imatge
1 text
Llibre
Dildos
7 imatges
Dildo
Llibre
“La mujer que se casó
con la esposa
de su hijo”
1 imatge
Llibre
L’anunci de Benglis
6 imatges

Los ojos del topo
5 imatges
Producció i control
2 imatges
Maniquí
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Identitat arxivera
Pel que fa a la identitat gràfica de l’arxiu, tant per l’exposició com pel
seu format editorial, s’ha fet tenint present els conceptes de col·lecció, heterogeneïtat i collage, i sempre permetent que el contingut dels
ítems destaqui per sobre la gràfica.
Encara que l’arxiu original, el web, també seguia aquests conceptes,
s’ha desenvolupat una nova gràfica per aquest nou Arxiu de gènere.
En aquella versió es treballava sempre amb magenta i blau, i tractant
els thumbnails dels ítems amb un bitò d’aquests colors. A més, per
aquest projecte s’ha realitzat una nova selecció tipogràfica.
Per mantenir la rellevància de les imatges dels ítems s’ha escollit
treballar només amb negre sobre el blanc del paper. Tot i haver explorat treballar amb color en proves durant el procés, el blanc i negre
permet que les imatges de l’arxiu destaquin, i siguin les que aporten
els colors al projecte.

En aquest plec i els següents: Captures de la web original del primer Arxiu de gènere.
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Esboss
o
i proves s

Per treballar l’heterogeneïtat del contingut de l’arxiu des del punt de
vista gràfic he escollit combinar cinc tipografies display diferents,
que treballen conjuntament amb una tipografia base pels cossos de
text, Editorial New, i una altra pels textos secundaris (com peus
de foto o anotacions), Neue Haas Grotesk. Cada número de les revistes utilitza una d’aquestes cinc tipografies, generant, dins de la
sèrie, varietat. Tot i això, en peces com els pòsters i postals que les
acompanyen, o el full de sala i cartel·les de l’exposició, les tipografies es combinen, formant un conjunt que unifica tots els objectes
de disseny.
Sumades a la tipografia, en aquest projecte s’han utilitzat les fletxes
com a recurs gràfic. Van aparèixer en el procés de relació entre els
continguts de l’arxiu, i s’han mantingut per afegir detalls i identitat
al projecte.
Seguint l’estètica arxivera i de collage, les imatges apareixen com
si es trobessin enganxades en les peces, a vegades superposant-se
entre elles i amb el text. Aquesta decisió s’ha portat orgànicament
més enllà, i s’han creat adhesius amb les imatges, que s’enganxen
a les cobertes de les publicacions, als pòsters i al full de sala de la
instal·lació. Això no només representa una decisió de disseny, sinó
que aporta un altre punt d’interactivitat de l’usuari amb les peces,
i reforça la idea que els ítems i les seves relacions són mal·leables.

En aquest plec i els següents: primeres formalitzacions a mode d’esbós per desenvolupar
la gràfica del projecte.
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L’arxiu en l’espai
Mesos abans de començar a dissenyar l’exposició de l’Arxiu de gènere vaig començar a explorar, a una escala molt més reduïda, com
presentar un arxiu en l’espai. En una assignatura anterior, a tall
d’avantprojecte, vaig formalitzar un petit arxiu, centrat en un dels
temes que apareixen en aquest projecte: la creació de la identitat femenina en l’era victoriana a partir de les relacions d’amistat íntimes
entre dones. Per crear aquell prototip vaig explorar quins recursos
podia utilitzar i podia aplicar en un futur a un arxiu més gran: imatges, textos, llibres, i recursos que permetessin organitzar i relacionar
la informació visualment. En aquell cas vaig connectar alguns dels
elements amb fils, i vaig afegir un arxivador amb targetes que explicaven conceptes presents a l’arxiu. Tot i ser diferent a l’exposició
realitzada per aquest TFG, el tipus de contingut i alguns elements
estètics, com el collage d’imatges enganxades, ja van instaurar-se en
aquell projecte previ.
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Durant el procés de creació de l’Arxiu de gènere, mesos després de
la primera prova, vaig formalitzar un altre petit esbós, aquest cop
amb material seleccionat de l’arxiu final. En aquest moment el contingut del projecte ja començava a estar tancat, i el disseny final de
l’exposició havia començat a prendre forma. Havia decidit utilitzar
panells de fusta, inspirats en l’Atlas de Warburg, on hi hagués les
imatges i textos enganxats. La selecció de llibres i objectes també
estava avançada, així que hi vaig incorporar un element (fos imatge
o objecte) de cada ítem. La instal·lació estava acompanyada d’un full
de sala i una petita enquesta per rebre feedback. Aquesta prova em va
servir per valorar quina mida haurien de tenir les imatges. En aquest
cas, eren massa petites, així que a l’arxiu final havien de ser ampliades. També vaig aprendre a tenir cura de quins elements interactius
s’hi afegeixen, ja que s’ha de preveure si el públic hi participarà de
la manera desitjada. Les enquestes també van servir per continuar
reflexionant sobre com els continguts es podien relacionar entre ells:
si hauria de ser explícit o no; si els elements haurien d’estar units amb
fils, per exemple; o si el públic podria moure els ítems i reordenar-los.

Pàgines 72-73: Fotografies del primer possible plantejament d’un arxiu en l’espai / En aquest
plec: Esbós de l’Arxiu de Gènere durant el procés d’investigació i creació. Pàgines 76-77:
enquestes respostes durant aquesta prova de l’arxiu.
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Referents
visuals
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Atlas Mnemosyne: Com ja s’ha comentat, és un dels referents principals de l’exposició, tant a nivell estètic, amb els panells amb imatges enganxades, com per la
lògica interna del contingut.
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Aparador de la marca Bergdorf
Goodman, ca. 2015: Estètica “despullada”, en què destaca el contingut.
També utilitza el recurs del panell per
composar les imatges.
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Werker Collective: Exposició a la
Fundació Tàpies, 2018, i al museu Stedelijk, 2020. Utilitzen recursos senzills visualment i creen una exposició
“transparent”, amb elements com la
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impressora a la vista. Utilitzen contingut en diferents formats.
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Immediate Archive, 2016, Oakland:
Uneix diferents tipus de materials i utilitza diferents recursos per exposar la
informació a l’espai: enganxant-la a
les parets, col·locant-la en taules o en
prestatges.
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Estudi de Helen Terry, fotografiat
el 2015: L’espai s’omple amb continguts, col·locats de manera orgànica, en
un desordre ordenat.
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Angela Rogers, n.d.: Utilitza cintes
adhesives de colors per dibuixar en
l’espai. Permeten crear formes i traçar
connexions en totes les dimensions de
la sala.
Arxiu de gènere
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Documentació del procés de creació i construcció dels materials per la instal·lació de l’arxiu.
Muntatge del mòdul d’introducció, on hi ha el full de sala i l’esquema de relacions dels ítems,
i impressió de les imatges dels panells.
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Inaugurem
l’arxiu
Un cop explorats els referents visuals i els recursos i materials per la
instal·lació de l’arxiu, he decidit utilitzar els panells de fusta, prestatges metàl·lics, una taula i una estructura de fusta pels fulls de
sala. Els continguts s’han col·locat seguint l’ordre de les associacions
vagues, però sense fer explícit el fil narratiu més enllà del full de sala,
on s’explica el projecte i es poden veure totes les relacions entre els
ítems. A més, s’han utilitzat dos dispositius d’interacció directa entre
el públic i l’arxiu: cintes adhesives de colors per unir ítems a través
de l’espai i post-its per anotar altres temes sobre feminisme i gènere
que es podrien incloure en el projecte. La distribució dels elements
i el recorregut de l’exposició s’han plantejat tenint en compte les
dimensions de l’espai on s’ha d’instal·lar, la biblioteca de la fàbrica
Can Sanpere, a Premià de Mar.
Can Sanpere, una antiga fàbrica tèxtil, va ser okupada per primera
vegada el 2013, per evitar que fos enderrocada per Núñez y Navarro,
l’empresa propietària. La fàbrica, d’uns 10.000 m2, acull multitud
de col·lectius: la Xarxa d’Habitatge, el col·lectiu LGTIBQ+ Queers
Tropicals, el menjador social Vatua l’Olla, i classes tant per infants
com per persones adultes, entre molts altres. A més, acullen des de
fa anys activitats i jornades festives i reivindicatives. És per això que
aquest va ser l’espai que he escollit per presentar per primera vegada
l’Arxiu de gènere. És un espai col·lectiu i col·laboratiu, feminista i que
treballa per omplir el poble de cultura i aprenentatge.
Els passats 7,8 i 9 de maig, en el context de les celebracions del vuitè
aniversari de l’okupació, es van celebrar les Primeres Jornades Feministes del Baix Maresme a la fàbrica, en què es va inaugurar, entre
les altres activitats, l’Arxiu de Gènere. El segon dia de les jornades,
el dissabte 8, vaig presentar l’arxiu. Després d’una petita presentació
del projecte, l’exposició es va poder visitar durant unes tres hores,
i el públic va consistir d’unes 50 persones. Per poder mantenir les
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mesures de seguretat lxs assistents van visitar la instal·lació en grups
d’unes 15 persones. En aquest cas, el públic era no mixt (dones i gent
no binària), ja que totes les jornades es van organitzar d’aquesta
manera.
La interacció de la gent amb l’exposició va ser molt positiva, i sorprenentment compromesa. Tot i que la majoria d’assistents no van
interactuar amb les cintes adhesives i els post-its, l’engagement amb el
contingut va ser molt més gran del que esperava. Tothom va observar
amb molta atenció tot el contingut, recorrent a poc a poc l’arxiu.
En cas que algú tingués dubtes o comentaris, sovint em preguntava
al respecte, i podíem parlar i debatre sobre els ítems que calgués. El
públic va ser molt proper i va donar molt bon feedback de l’exposició,
tant pel contingut com per la vessant estètica. Vaig concloure l’exposició molt satisfeta amb el resultat del muntatge i amb la resposta
de lxs assistents.
L’arxiu també serà exposat el 19 de juny de 2021, aquesta vegada
al Vapor Ros, a Terrassa. L’antiga fàbrica, també en desús, va ser
recuperada el 2018 per la Plataforma en Defensa del Vapor Ros
(PDVR) amb la intenció de crear un projecte col·laboratiu, associatiu i horitzontal que fonamentés l’art i la cultura. La Plataforma està
formada per diversos col·lectius, com Acció Teatre, la companyia de
circ Tub d’Assaig, Corralito CCA i el festival poètic Elixir. En aquest
cas, l’exposició es farà de forma independent, sense formar part d’un
context d’activitats o jornades específic, i el públic serà mixt.

Story per Instagram creada per promocionar la presentació de l’exposició a Can Sanpere. /
Al següent plec: cartell i programació de les Primeres Jornades Feministes del Baix Maresme.
Disseny de Paula R. Zapata.
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Espai on s’exposarà l’arxiu al Vapor Ros, a Terrassa. Fotografiat durant la primera visita.
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Documentació del muntatge i l’exposició de l’arxiu a Can Sanpere, durant
les jornades feministes.
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L’arxiu en el paper
En paral·lel al format expositiu, l’arxiu també pren un format editorial. Per aquesta faceta del projecte he creat una sèrie de publicacions. Com que el contingut de l’arxiu pot créixer, el nombre de
revistes també ho pot fer, però per abastar-ne els ítems actuals n’he
fet cinc. Cada peça editorial conté entre cinc i set temes, i segueixen
la cadena de les associacions vagues.
Part del procés de creació de les publicacions ha sigut redactar els
textos de cada ítem. Seguint la línia del primer Arxiu de gènere web,
i prenent altra vegada el projecte de Ryan Gander, els textos tenen
un to personal i lleugerament informal, sintetitzant de forma assequible la informació.
Pel que fa a les decisions de disseny, les revistes segueixen el llenguatge gràfic desenvolupat per la identitat de l’arxiu. Una tipografia diferent protagonitza cada publicació, i el negre sobre el paper
es complementa amb els colors de les imatges. Tot i això, durant el
recorregut del projecte, abans de concretar-ne la identitat final, es
van fer proves explorant altres estils que, tot i ser descartades, ja incorporaven elements com les fletxes o formes amb línies de contorn.
Cada publicació està impresa en un paper diferent, i les peces que les
complementen també combinen els diversos papers.
Les peces editorials es presenten dins un sobre de plàstic, que reforça
l’estètica arxivera, i estan acompanyades d’adhesius que es corresponen al contingut d’aquell número. Els adhesius es poden enganxar
tant a les cobertes de les publicacions com al dors del pòster que
s’inclou dins de cada revista, que també en reflecteix el contingut. A
més, també s’inclou una postal com a peça introductòria a la publicació, que conté un petit text que fa d’índex.
Al final de cada revista hi ha plecs destinats a la intervenció de
l’usuari. Una pàgina amb retallables es pot arrencar, revelant una
doble pàgina en blanc on es poden enganxar els noms dels ítems
i imatges retallades, i escriure, guixar, dibuixar, pensar... D’aquesta manera es reforça el concepte de la flexibilitat i subjectivitat del
contingut.
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Proves d’impressió i selecció dels papers per les publicacions de l’Arxiu de gènere. /
A les següents pàgines: les publicacions i les peces que les acompanyen produïdes.
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L’Arxiu de Gènere no acaba aquí: aquest és un final provisional, una pausa en el procés. Tot i això,
havent-lo fet néixer i créixer, se’n poden extreure
conclusions. Una de les més rellevants, tant en l’àmbit personal com acadèmic, ha sigut descobrir com
la intuïció i la teoria estan molt més lligades del que
semblava a l’inici del projecte. La decisió, l’any passat, de començar un arxiu per investigar el gènere i els
feminismes va ser intuïtiva, va sorgir de la necessitat
d’acumular diferents tipus d’informació per poder
aprendre i generar una investigació que s’adeqüés al
seu propi objecte d’estudi. Aquest any, en explorar
lxs autorxs i arxius precedents, he descobert com els
processos intuïtius d’investigació del gènere es formalitzen en teories i metodologies consolidades, i que,
per tant, probablement també van ser originades des
de la necessitat d’investigar des de i pels marges, de
teoritzar, pensar i reflexionar sobre temes oblidats per
l’academicisme tradicional. Durant aquests mesos de
procés s’ha pogut comprovar que els arxius son absolutament polítics, i juguen un paper molt important no
només en guardar la informació, també en crear-la i
en conformar la realitat. I precisament aquest poder,
que s’ha utilitzat històricament per mantenir el coneixement hegemònic, és el que permet utilitzar-los
per investigar i crear xarxes de coneixements alternatives i recuperar i reescriure les històries oblidades,
negligides i esborrades.
També s’ha comprovat que l’arxiu, ja sigui en format editorial, expositiu, o qualsevol altre, ha permès
crear una cartografia esbossada del gènere, complint
l’objectiu principal del projecte. Els contra-arxius
d’aquest tipus permeten organitzar i relacionar la informació de manera flexible, canviant i situada, creant
una unió entre informació i subjectivitat que enriqueix
la investigació. Per aquest motiu, les metodologies arxiveres també han permès augmentar l’accessibilitat
a diferents continguts de gènere: quan s’investiga des
d’aquestes perspectives la teoria es lliga estretament
a les persones i a la realitat dels subjectes, com s’ha
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Conclusions

vist amb el pensament de la diferència i el rizoma de
Deleuze i Guattari, per exemple.
Retornant a l’inici de les conclusions: si aquest no és
el final de l’arxiu, com continua? La llista d’ítems és
inacabable, i per tant, es pot continuar generant l’arxiu
en format editorial. Pel que fa al format expositiu, pot
anar transformant-se i adaptant-se als nous continguts, i canviar també segons el context on s’exposi. El
projecte també pot explorar nous terrenys. Per exemple, tornant als seus orígens i convertint-se també en
un arxiu web fàcilment ampliable. Un altre front nou
que podria aportar molt a la investigació seria fer-la
col·laborativa, aglutinant inputs de diferents participants.

Els feminismes i les nocions
de gènere no són estàtiques,
avancen i canvien amb el pas
del temps. Per això l’Arxiu
de Gènere no es pot concebre
d’altra manera, és un projecte viu.
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Podríem començar, si vols, presentant-te.
Me llamo Diego Marchante, mi alias artístico es Genderhacker y soy artista audiovisual, activista transfeminista, y también soy docente e investigador. Nací en
Pamplona, pero desde hace veinte años vivo en Barcelona, donde estudié Bellas
Artes. Después hice un máster y me doctoré y comencé mi trayectoria artístico-política. Por un lado, soy profesor en la UB de audiovisuales y estudios de
género. Me dedico a estas cuestiones que tienen que ver con lo visual, y de ahí
he ido haciendo una trayectoria artística sobre investigación que he expuesto en
varios sitios, y que ahora estoy moviendo por diferentes espacios. Y por otra parte
tengo una trayectoria como activista político transfeminista. He participado en el
movimiento feminista y el movimiento trans. Participé en lo que eran los finales de
un grupo que se llama Guerrilla Travolaca, que luego fue Xarxa Trans-Intersex.
También estuve vinculado al movimiento post-porno, por ejemplo, durante unos
años. Y nada, sigo bien activo últimamente. Me considero persona de clase trabajadora: he participado también como sindicalista, me preocupan estas cuestiones.
Bueno, picoteo muchas cosas, como puedes ver, es difícil definirme con una cosa
sola. Y además soy una persona transgénero no binaria.
Amb quins pronoms et sents còmode?
Me siento cómodo con el pronombre masculino, pero también me siento muy cómodo con el plural femenino cuando estoy en un colectivo, cuando estoy rodeado
de mujeres.
Pel que fa aquest àlies, Genderhacker, d’on ve?
Este concepto de Genderhacker no sé si lo leí en The drag King book, que es un
libro que editan Del LaGrace Volcano, que es un fotógrafo, con Jack Halberstam,
que le va a dotar de texto a este trabajo; o en Testo yonki de Paul Preciado. No sé
si vi el concepto de “genderhacker” tal cual o vi un “genderfucker”. Y como en mi
trayectoria artística estaba en ese momento trabajando en cosas que tenían que
ver con la web, con Internet, era el momento así de los hackers, me pareció muy
divertido, ese giro hacia el “genderhacker”. Y luego había otro concepto también
que aparece en los manifiestos de Guerrilla Travolaca, que era el de pirata del
género, que es esa idea también del “genderhacker”. Me gustó mucho, esa idea de
piratear el género, de hackearlo a nivel genérico y a nivel artístico.
Comentaves que a més de tenir la vessant artística i activista també ets
docent a Belles Arts. Et volia preguntar com influeix tota aquesta práctica
i el treball en tots aquests àmbits a l’àmbit educatiu, com s’hi filtra.
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Los vínculos del arte y el activismo no son nuevos. De alguna manera mi práctica
artístico-activista se inscribe en una genealogía previa, con lo cual tampoco estoy
haciendo nada nuevo. Simplemente las líneas artísticas pueden ser más o menos
politizadas, y yo encarno una línea más politizada. Y de alguna manera lo que yo
explico muchas veces en mi clase es justo esa genealogía del arte politizado y cuento cómo la cuestión del género es otra línea de activismo, igual más reciente, que
también tiene su tiempo y su trayectoria. Y cómo eso se puede aplicar a la práctica
artística, en clave teórico, en clave visual y plástico, y también en clave metodológico. A mí esta idea del artista no puro, ese artista híbrido, contextualizado en lo
social, en lo político y lo laboral me parece una forma de entender el mundo, des
de mi punto de vista, realista, práctica, que puede también servir a mis alumnos y
alumnas no solo por las cosas que cuento, sino también por la propia experiencia.
Yo por ejemplo he sido asociado durante muchos años. Ser asociado significa tener
tres, cuatro, cinco trabajos diferentes, significa tener un profe que sobrevive en el
mundo laboral, y significa también que soy un profe que tiene vocación, que tiene
que negociar en su día a día con cuestiones que le pasan a todo el mundo.
Has treballat, com has dit, en molts àmbits diferents. Podries explicar algun dels projectes que has fet o en què has participat?
Se me ocurre uno, que además es uno de los más importantes que he hecho, y que
ha acabado influenciando mi propia práctica docente. En el año 2006 yo comienzo un archivo sobre el movimiento feminista, el movimiento queer, trans, LGTBI,
una cosa un poco híbrida, des de la perspectiva del arte. Lo que al principio eran
unos listados se van convirtiendo en una bola mayor, en una web, donde se van
introduciendo y acumulando documentos. Pero también empiezo a pensar en cómo
mostrarlos, si mostrarlos de forma genealógica, de forma cronológica… La cuestión
de la genealogía había sido una cuestión bastante debatida dentro del movimiento
feminista, el cómo se construye la historia. Yo voy aplicando también parte de mi
práctica política a mi propio trabajo. Ese archivo se va alimentando, se va haciendo
grande. Ya no es el único archivo que tengo en mis manos, hay varios. Tengo una
mediateca audiovisual de bellas artes, tengo un archivo que se llama “Cuerpos
conectados”, que trabajo en un proyecto de investigación, tengo Archiva FF, que es
la cuarta archiva que tengo entre las manos. Y eso me lleva a pensar de qué manera
uno puede construir un archivo de forma feminista.
El último de los proyectos, después de los quince años des de ese inicio, ha tenido
que ver con desarrollar Gendernaut. Es un plugin de WordPress. Yo había construido archivos, había hecho las reflexiones a nivel interno, a nivel de estructura, y lo
que hice fue hacer un programario que se pudiese instalar, que fuese reproductible
y público. Gendernaut, en un segundo momento, se convierte en un trabajo de
investigación que tiene que ver con esas reflexiones de codificar el archivo, el qué
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significa. Significa desjerarquizar, ensayo-error, metodológicamente mezclar cosas… también significa transformar, politizar. Después de quince años de archivo lo
que se me ocurre es convertir Gendernaut en un personaje, en vez de un plugin. Un
personaje que hace performance, y lo que hace es esa idea que yo llamo dinamizar
el archivo. Hace viajes en el tiempo a materiales. Es una inmersión en la cual la
gente puede participar y disfrutar del archivo, pero disfrutar también de un show.
Ese es un trayecto que tiene un poco que ver con mi práctica artística.
Luego también me veo dando asignaturas como Psicología del arte y Estudios de
género, y cómo he aplicado la metodología de las genealogías en la propia metodología docente. Mis alumnos cuando van al campus virtual y a las clases se encuentran con unas genealogías temáticas en las cuales se mezclan textos, vídeos, pelis,
series de Netflix, está un poco todo mezclado, para una experiencia de aprendizaje
interactiva, autónoma, en función de deseos e intereses. El archivo es una metodología de docencia. A veces dicen “Ostras, hay muchas cosas en el campus virtual”
y les digo que bueno, que yo os voy a contar algunas, y el por qué he escogido esas
cosas, pero vais a investigar y a desarrollar en función de lo que os mueva la tripa,
lo que os interese. Yo te he dejado todo lo que he intentado prever que te podría
interesar, pero tienes que elegir tu propia aventura.
Esa es la respuesta a tu pregunta, como un trabajo de hace quince años crece, se
transforma. Y las cosas que aprendes las aplicas y las devuelves a tu gente. Mis
alumnos y alumnas son mis compañeros artísticos.
Tot aquest tema dels arxius i dels arxius feministes i de gènere em sembla
molt interessant, i fent el TFG m’he adonat, i ho volia parlar amb tu, que
hi ha una tendència, una empenta o intuïció a treballar aquests temes des
de la metodologia de l’arxiu. Quan vaig començar aquest projecte fa un
any no tenia referents, no coneixia les metodologies queer, però sí que vaig
treballar intuïtivament des de l’arxiu. Per què creus que passa, això? Per
què creus que es treballa tant el gènere i el feminisme des dels arxius o les
genealogies?
Pues porque hay un agujero en la historia. Y punto, negro. Yo creo que el agujero
antes era más grande, y poco a poco, con este tipo de experiencias, estamos haciendo el agujero más pequeño. Es muy normal que la gente a quien le interesan
estos temas empieza a trabajar y siente que está perdida, que no sabe dónde está.
Está todo fragmentado, los libros en un lado, en el otro, no conoce a nadie. Y de
repente te vas dando cuenta de que no estás sola, no estás solo. Yo creo que tenemos
esta conciencia de cómo se ha construido la historia hegemónica y de que hay una
parte de olvido, y otra literalmente de borrado. Esta conciencia de borrado nos
ha hecho estar un poco obsesionadas con hacer una arqueología, encontrar restos.
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Y luego compartir esas historias hace que los restos se vayan encontrando unos
a otros, se vaya montando una noción de lo que ha pasado, de quienes han sido
esos referentes previos. Y yo creo que estamos en un momento, des de mi punto
de vista, conscientes de que el archivo, en su forma institucional, las formas de
categorizar hegemónicas, masculinas, heteropatriarcales, nos han dejado fuera, los
saberes que producimos no parecen serios, son cháchara, cotilleos, cosas que nos
decimos unas a otras. Estamos cuestionando de alguna manera lo que tiene que ser
archivado. ¿Por qué la cháchara no puede ser archivada? Si es que hacemos cháchara, porque lo que hacemos es historia con mayúsculas. Igual hay otras formas
de producir la historia. La memoria oral, los saberes escondidos, de las mujeres.
Y sobre todo también es muy interesante cómo estos saberes han salido a la luz
en conversaciones horizontales, el hablar entre las mujeres. Y digo mujeres, pero
también lesbianas, trans, gays. Estas cuestiones tienen que ver también con deconstruir las formas como se han construido los archivos, teorizar sobre eso, proponer
nuevas formas de archivar y también de producir, pensar en cómo visualizar las
historias de una manera diferente y cómo dinamizarlas. ¿Hace falta guardarlo
todo? ¿Hace falta obsesionarse solamente con guardarlo, o igual hay que mover
los documentos? ¿Para qué? ¿Qué hacemos, archivos para que la gente mire en un
cajón, cuando ya nadie hace así en un cajón? Porque ahora la gente lo que hace es
deslizar el dedo. Pues igual habrá que pensar en que puede que ahora el archivo se
tenga que difundir para que la gente mueva el dedo. Creo que ahí están pasando
cosas muy interesantes.
Parlant de moure l’arxiu a altres terrenys. Avui en dia pensem molt en
el món digital, un arxiu web, però també em resulta interessant moure’l
a altres espais. Ja s’ha utilitzat molt com a recurs artístic, però fins on
creus que es pot moure l’arxiu, on pot treballar? Per exemple, el cos és un
arxiu. Creus que té límits un arxiu, que es pot determinar d’una manera
concreta?
Estoy pensando por si también te apetece investigar, hay un texto de Ana María
Guas que se llama Los lugares del archivo, y otro muy guay que se llama Arte y
archivo. Para entender la idea del archivo, además de los archivos hegemónicos
oficiales, dentro del contexto artístico también hay una trayectoria de experiencia
archivística diferente. El libro de los Pasajes de Walter Benjamin. Estoy pensando
también en el Atlas Mnemosyne de Warburg, otro también interesante. La cuestión
es que hay muchos archivos interesantes. Y podemos encontrar lo que entendemos
por archivos mayores y por archivos menores. En cada casa hay un archivo. Hay
un archivo de ropa, un archivo de costura, a veces hay archivo fotográfico. Esas
historias también merecen ser contadas, aunque sean más pequeñas. En esos pequeños archivos podemos encontrar retratos sociales interesantísimos des de lo
micro, que hablan de lo macro. Eso significa que puede haber un archivo escon-
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dido en cualquier sitio. Y que cada archivo y archivero y archivera se lo monta a
su manera. Y luego claro, los cuerpos son los principales archivos. Detrás de cada
cuerpo hay un archivo. Hay una mezcla de experiencias, de textos, de aprendizajes,
de trayectos, que hacen que cada persona sea única. Por ejemplo, estuve también
experimentando con la idea del tatuaje como archivo. Literalmente es un texto que
se inscribe en la piel del cuerpo, en la superficie. Pero a veces atraviesa la piel, así
que estuve pensando también en la idea del tatuaje como manifiesto. Mucha gente
se inscribe o cosas deprimentes o gente muerta. La mayor parte de mis tatuajes
son manifiestos, que es otra actitud interesante. Ligado a esa idea también de los
cuerpos como archivo, ese personaje, Gendernaut, es un cuerpo archivo. Ha salido
del ordenador y es un cuerpo-medium que habla y explica, con el cual otra gente
puede atravesar el archivo de otra manera. Creo que, aunque parezca que está todo
hecho, aún falta por hacer. Los archivos comunes son muy interesantes. El otro día
estaba en el Reina Sofía, por ejemplo, donde estoy de estancia de investigación, y
me enseñaron el archivo del Reina. A parte del archivo clásico hay un proyecto
político dentro del museo de que ese archivo sea una especie de archivo de archivos.
Los movimientos sociales que hubo en la Movida de Madrid, que estaban vinculados también con lo político, ceden algunas cajas y documentos, cajas sin ordenar
todavía, un poco caóticas, con imágenes, textos, panfletos, cartas, comunicados,
cosas que la gente guardaba, cosas que no sabes mucho por qué, y cada caja es
un universo. Es interesante también esa idea de archivo de archivos. Es un tema
que se está pensando, que se está mirando. También el conflicto que hay entre lo
analógico y lo digital en este tipo de formatos, y cómo han ido cogiendo bastante
peso los archivos digitales. Y gente que le apetece revisar la historia, viendo cómo
entender el pasado y el presente también te ayuda a proyectar el futuro de una
forma consciente, a imaginarlo. Para mí tiene potencia, ahora, el día que me canse
me cansaré. Y algo que les puede pasar a los archivos transfeministas es que un
día se borren o se caigan. Y, ¿sabes qué? Que forma parte del proceso del archivo.
Sabent que és un tema així d’ampli, podries dir el que és un arxiu per tu?
Com que és una cosa tan flexible i dinàmica, que es pot moure en tants
terrenys, creus que es pot donar una definició concreta?
Si definimos lo que es un archivo es una institución de recopilación de documentos,
de memoria, de otras instituciones, donde se registra todo el material que se genera.
Tiene una cierta utilidad histórica, pero también del propio funcionamiento de esa
institución. Es como una institución dentro de una institución, que depende de ella,
que archiva su historia. Eso es un archivo. Ahora, la idea de archiva es un proyecto arqueológico, es un proyecto de pensar las cosas de forma genealógica. Es un
proyecto que piensa cómo los documentos se relacionan entre sí no solamente por
cuestión histórica, a veces por cuestión temática. Eso significa que hay nexos de
unión entre documentos viejos, documentos nuevos. Significa que los documentos
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están en varios cajones a la vez, de forma simultánea. Significa una consciencia
política de lo que significa hacer archivo. A veces significa desorden, caos. Significa subjetividad, significa una proyección emocional, una perspectiva situada y
emotiva, y del deseo de las personas que lo hacen, que es palpable, es consciente,
la propia archiva lo rezuma. Significa difusión, no solamente obsesión por el guardado. No es tan importante acumular como mostrar. Significa compartir, significa
colectivo, significa horizontal, significa I+D, significa futuro, significa no tener
miedo al cambio ni al borrado, significa poner el cuerpo… Y pensar también el para
qué, no solamente el fin del archivo en sí mismo, sino para qué, para quién, con una
conciencia no solo de retroalimentación, una conciencia pública.
Quan parlem d’aquests contra-arxius o arxives, d’aquests tipus de coneixements que no són oficials ni hegemònics, i d’arxivar coses que, com
comentaves, no pertanyen a la història amb majúscules, imagino que entren metodologies queer.
Las archivas se han construido después de leer metodologías queer, después de
leer otras formas y metodologías de investigación de otras personas. De alguna
manera incorporas eso y lo traspasas a tu proyecto. Tiene que ver con metodologías
subnormales de Lucía Egaña, investigación activista feminista de Bárbara Biglia,
conocimiento situado de Haraway, con el rizoma de Deleuze i Guattari, ideas sobre
el nuevo cartógrafo y archivista que va a proponer Foucault y sobre todo en pensar
con la arqueología del poder. Todo ese entramado teórico, que vas leyendo si te interesan estas cosas, te hace pensar de qué forma lo vas a aplicar. Y lo aplicas hasta
donde puedes, hasta tus límites, hasta donde sabes, hasta donde te da la cartera,
que a veces no lo sabes todo, y tienes que apoyarte en otra gente. En mi trabajo a
veces hay más cosas que se intuyen que proyectos que sean evidentes, pero no me
importa. Eso también habla de los límites de los recursos que tienes, y simplemente
haces lo que puedes con lo que tienes. Significa metodologías do it yourself, metodologías cutres, significa todo aquello que las metodologías científicas y sociales te
dicen que es lo que no tienes que hacer, que le quita valor a tu trabajo.
Las metodologías queer influyen en el archivo y el archivo amplía las metodologías.
También des de esta perspectiva des de la que habla Halberstam, la hibridación de
técnicas de investigación. Puedes tener películas, análisis sociológicos, literarios,
observación participante…es un mix. Y a veces los resultados no son los resultados
cualitativos que espera la ciencia, son más cuantitativos.
Imagino que els mètodes o els resultats o on tu arribes no aconsegueixi
l’estàndard establert té sentit, considerant que no s’està treballant des
d’aquesta hegemonia i aquesta oficialitat.
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Sí, pero es liberador a la vez. Lo que haces no va a llegar a lo hegemónico, y eso
te libera. Además, no solo tengo interés de que esto se acabe aplicando en algún
sitio, ya estoy haciendo una reflexión des de esta pequeña experiencia. Investigas
lo que quieres, lo que puedes, y pese a eso te obsesionas mucho. Que te diga esto
no significa que no te atrapes, que no te lo tomes muy en serio. En mi caso me lo
tomo todo muy en serio. Cada bloque, cada ficha, cada palabra clave, y me lo llego
a aprender casi de memoria. Pero no solo me obsesiono con acumular, con conocer,
también quedan ahí las experiencias. Esa idea de la pulsión de muerte queer: las
cosas a veces se acaban, y a otra cosa mariposa.
Continuant amb les metodologies queer: creus que marquen una línia de
treball general, que podria ser un paraigües, o que són tan obertes que es
poden obrir tantes metodologies queer com unx vulgui?
Metodologías queer es un término paraguas, cada uno puede hacer su propia
metodología también, son válidas. Pensar que trabajos e intereses tan diferentes
deben tener una sola metodología es un poco rígido. Lo normal es que dependa:
si tienes que llegar al fondo de una cuestión que te interesa investigar lo normal es
mezclar disciplinas. Y eso es un síntoma de la interdisciplinaridad. Y para aplicar
otro concepto muy moderno, que nos encanta, la interseccionalidad, si no aplicas
una metodología queer, ¿cómo lo vas a hacer? Es una metodología de encuentro,
adaptativa, improvisada, se puede aplicar a lo que quieras. Si quieres descubrir
cuestiones que tengan que ver con el género y sexualidad, que son temas que atraviesan lo lingüístico, lo sociológico, lo antropológico, lo artístico, ¿cómo lo vas a
hacer si no? A mí ya no se me ocurre otra forma, ya no sé cómo se hace lo otro. Si
hablamos de estos conceptos, tan de moda últimamente, también hay interuniversitario. Eso está guay también, esa capacidad flexible, adaptativa. Si hablamos de
interuniversitario no es lo mismo lo que se hace en la UAB que lo que se hace en la
universidad del País Vasco o lo que se hace en Valencia. Cada casa tiene su estilo.
Si la gente trabaja en grupos tienen que ser permeables, deben dar a pensar: que
esa suma de cabezas haga el trabajo más interesante.
Quan vaig començar el projecte fa un any, i l’he continuat ara, m’he estat
plantejant per on comences a arxivar el gènere i el feminisme, com ho fas,
com selecciones el que inclous. Què en penses?
Yo empiezo por ejemplo archivando películas. Cosas que me gustaba ver, que me
producían placer, cosas que rescataban algo. Empecé con libros y películas, y
luego seguí con acontecimientos. ¿Qué acontecimientos importantes hay en esta
historia que yo quiero contar? Y vas acumulando. Vas haciendo listados, “este sí
me interesa”, “ese no me interesa”. O igual los pongo todos, pero destaco los que
más me gustan, o los que me parece que cuentan esa historia. Luego empecé con
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exposiciones, jornadas, kafetas, fanzines, carteles, fotos, todo lo que iba llegando.
Al principio hice una cronología, que después desordené. Bueno, la ordené de otra
manera. Era algo que a mí me servía para entender y comprender. Y luego le di el
giro de tuerca, más teórico. Apliqué la teoría que había aprendido. Pero al principio
era eso. Me gusta mucho el libro Un archivo de sentimientos, está muy bien. Y así
se formó Archivo T, entorno a una serie de acontecimientos. Al principio igual encuentras de todo, y lo quieres poner todo, pero tienes que acordarte de tu objetivo,
del denominador común o qué historia quieres contar sobre tu proyecto. Hice una
lista, cincuenta páginas de base de datos, de cosas, agrupadas por tipos. Entonces
lo que hice fue que seleccionar con un subrayador lo más importante. Lo que pasa
es que como hemos sufrido este borrado la gente tiene miedo de dejar cosas fuera.
Y hay que asumir esa idea de la perspectiva parcial: este archivo es esta historia,
construida des de mi subjetividad, es simplemente un proyecto personal, y es un
archivo de mi propio deseo y de mi intuición. Y puede haber cosas erróneas. Otra
cosa que hicimos en Archiva FF fue, con esta idea del deseo de la gente, la opción
de crear tu propio archivo dentro de la colección. Nosotros te ponemos todo lo que
consideramos importante, pero te damos la opción de que escojas lo que te encante
y montes tu propia historia.
Aquest va ser un dels punts sobre el que vaig haver de reflexionar en el meu
projecte, el fer un arxiu des d’una perspectiva subjectiva, basada en el que
sé, el que he viscut i el que conec. Vaig assumir que no podia tractar tots
els temes del món, però em va generar cert dubte. Estic molt d’acord en
acceptar i posar en valor que els arxius siguin parcials i personals.
Claro, te cuestionas un poco el sentido de las cosas: ¿por qué tienes que esperar
hacer un archivo hegemónico, si eres solo una persona? En un archivo así [hegemónico] trabaja mucha gente. Es ser capaz de entender los límites. Pero lejos de ser un
problema, esto es una fortaleza, y eso tiene que ver también con cómo vendemos
nuestra moto.
Algun consell més per fer un arxiu així?
Sí, piensa en la visualización de tu archivo. A mí me fue muy útil la parte de los
anexos, era muy valiosa. Esa idea de que puedan ver tu trabajo de fondo, los libros
que hayas encontrado, los listados… Y luego maquétalo de forma agradable, que
a veces hay cosas que parecen el Excel de mi padre del año 85. Si categorizas, que
visualmente se puedan ver las categorías. A veces los colores son útiles. Tampoco te
obsesiones solamente con el contenido. Puede haber acontecimientos de la cronología que no tengan imágenes, y te preguntes, “¿Qué hago? ¿Lo meto, no lo meto?”.
A veces también es interesante que aparezcan los agujeros negros. Dale vueltas a
la parte gráfica y disfruta ahí. Lo que le pasa a la historia feminista es que le falta
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la parte gráfica, eso que te entra por los ojos. Es algo que me obsesiona, ya no
tanto el contenido, el cómo puedo hacerlo para visualizarlo de otra manera, cómo
puedo compartirlo, cómo puedo hacer que la historia feminista sea más visual, esa
dimensión es muy guay, y ahí puedes aportar mucho. Pásatelo bien en la parte de
difundir, mostrar y hacer público, que es otra parte de la metodología importante.
Te paso algunos referentes: Una archiva del DIY; la versión gráfica de Feminismo
para principiantes de Núria Varela; Queer. Una historia ilustrada, de Meg-John
Baker; Llueven queers, de Coco Riot. Y seguro que hay más.
Tens algun referent més, algú que investiguis o miris a l’hora d’arxivar?
No, lo hago un poco intuitivamente. Aunque a veces no esté haciendo lo más moderno del mundo, pero hago lo que veo, copio de aquí, pego de allá, hago mucho
collage. Los libros y las novelas gráficas, como las que te he pasado, me inspiran.
Me encantan los fanzines cutres. Y también me dejo aconsejar por gente como los
programadores o gente que está en diseño gráfico. Está bien dejarse llevar un poco
y que la gente aporte su grano de arena.
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GÈNESIS 1:1 – 2:23
De com i per què Déu va crear i castigar la dona.
Crec que té sentit començar per “l’origen”. És un origen molt relatiu, molt limitat
i situat en un context cultural concret. Però és l’origen en què es basa la nostra
cultura, l’occidental i europea.
Trobo que aquest fragment és molt significatiu pel que fa la concepció dels dos
gèneres, home i dona, i la seva relació entre ells. Primer va arribar Adam, i quan
es va adonar que estava massa sol, Déu li va concedir una ajudant. I així, va crear
Eva d’una de les costelles d’Adam, establint una jerarquia de manera rotunda: la
dona com a producte derivat de l’home, com a part i propietat seva.

HISTÒRIA DELS PRONOMS INCLUSIUS
La sorprenentment llunyana història dels pronoms sense gènere en l’anglès.

I aquesta dona no només era inferior a aquell home, sinó que a més era pecadora,
i va encomanar el seu pecat a Adam. Per això Déu li va dir a la dona: “Faré que
els teus dolors en el part siguin molt greus. El teu desig serà pel teu marit, i ell et
governarà”. I Déu també va castigar Adam, encara que el seu càstig no estava en
la mateixa línia que el d’Eva.

Tot i que la cerca d’un llenguatge inclusiu pot semblar cosa dels últims anys, o com
a molt que es remunta a partir de mitjans del segle passat, el primer intent registrat
d’implementar un gènere neutre (per referir-se a persones) en el llenguatge ens
porta a 1792, quan l’economista escocès James Anderson va proposar que l’anglès
tingués 13 gèneres. Anderson va suggerir “ou” com a pronom inclusiu, una paraula
que ja s’utilitzava en formes antigues de l’anglès, però les seves propostes van ser
ignorades.

QUAN ESTUDIAVA ALEMANY
Sobre els gèneres gramaticals en diferents llengües i com el suec va fer-se més
inclusiu.

Després d’Anderson, com explica Dennis Baron, professor d’Anglès i Lingüística
de la Universitat d’Illinois, es van crear i proposar més pronoms inclusius, que, com
era de preveure, tampoc van funcionar. Els “més populars” van ser “thon” i “he’er”,
que fins i tot van aparèixer al diccionari, encara que van acabar sent retirats per
la falta d’ús. “He’er” va ser encunyat per Ella Flagg Young, una superintendent
escolar de Chicago. Bé, en realitat, va agafar prestat el pronom a Fred S. Pond, qui
l’havia inventat un any abans.

En l’ítem anterior ha aparegut un fragment de “El jardí de les Delícies”, una obra
feta per Jheronimus van Aken, més conegut com El Bosco, o Hyeronimus Bosch,
entre 1490 i 1510. El Bosco era dels Països Baixos, i, tot i ser un artista únic, les
seves obres s’identifiquen ràpidament amb el nord d’Europa. Em genera una gran
fascinació, així que fa uns anys em vaig comprar el llibre Hyeronimus Bosch. La obra
completa, de l’editorial alemanya Taschen. Clarament, em vaig comprar l’edició
en castellà, perquè, tot i els meus dos llunyans anys d’estudiar alemany, les meves
memòries de l’idioma són mínimes.
Tot i això, una de les coses que recordo més de les classes d’alemany és que té
gènere neutre en la llengua. En català i castellà només tenim masculí i femení,
encara que estiguem fent referència a objectes inanimats o sense gènere més enllà
del lingüístic. Però el gènere neutre alemany, expressat amb el pronom “es”, és
com el de l’anglès, “it”, és a dir, que no fa referència a persones. I, malgrat que pot
semblar que en aquest aspecte el gènere gramatical és més lògic que en català, per
exemple, intentar convertir el llenguatge alemany en inclusiu és més difícil del que
pot semblar a primera vista.
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Com l’alemany, i altres llengües germàniques, el suec també tenia tres gèneres:
femení (hon), neutre (det) i masculí (han). Però això va canviar quan l’Acadèmia
Sueca, la major autoritat lingüística del país, va afegir al diccionari el pronom
neutre “hen”. No és un pronom com “det”, “it” o “es”, sinó que és un pronom que fa
referència a persones sense revelar el seu gènere. És una paraula encunyada durant
la dècada dels 60, però que mai va quallar, fins que cap als 2000 la comunitat trans
sueca la va recuperar, i el seu ús es va escampar.
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MÉS ENLLÀ DEL BINARISME
El llegat històric d’identitats no binàries
No només fa segles que es va començar a parlar de pronoms inclusius; encara fa més
temps que existeixen les identitats de gènere no binàries. I és que els estàndards de
gènere que seguim só n molt més concrets i específics en el nostre context històric i
cultural occidental, encara que tampoc representin el total d’experiències de gènere
del nostre passat.
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En el marc de l’antropologia i història se sol utilitzar el concepte “tercer gènere”
per referir-se a les identitats no binàries. Gabriel Costello, en The Oxford Handbook
of the Sociology of Body and Embodiment, ressalta que l’ús d’aquest terme esborra la
diversitat de gèneres, tant dins d’una mateixa cultura com entre elles. A més, afegeix
que aquesta categoria, de mirada etnocèntrica, mou les identitats no binàries dins
del territori d’allò exòtic i primitiu.
Des dels principis de la humanitat i arreu del món han existit figures no binàries,
que van ser reprimides segles després pel colonialisme. Al continent americà, els
colonialistes es van trobar amb lxs niizh manidoowag (“Two-spirit”, traduït del
ojibwe). Aquestes identitats NB tenien diferents noms en cada nació nativa: els
Navaho l’anomenaven nádleehi, i els Zuni lhamana). Al Hawaii pre colonial, lxs
māhū eren veneradxs com a cuidadorxs, sanadorxs i educadorxs, i des de l’antiguitat passaven el seu coneixement d’una generació a la següent. Tot i l’intent
dels nord-americans blancs per erradicar la cultura de Hawaii, al segle XVIII, lxs
māhū encara són figures importants i venerades. A l’Índia, lxs hijra (tot i que el
nom varia segons el llenguatge), a Samoa, fa’afafine, a les Illes Cook, akava’ine...
la llista continua.

EL MITE D’ELAGÀBAL
La figura regent de l’Imperi Romà que se sortia de la norma
Encara que la visió europea hagi esborrat històricament les identitats que divergien
de la seva normativitat, dins d’aquest context també hi ha hagut dissidència.
Varius, que va governar amb el nom de Marcus Aurelius Antonius, és molt més
conegudx pel nom d’Elagàbal (Elagabalus o Heliobabalus, en llatí i grec). I és que
aquesta figura, que es mou entre el regne de la realitat i la ficció, va ser mitificada
pels seus escàndols fins i tot poc després del seu assassinat.
El seu sobrenom va ser adoptat del déu siri del sol de qui era gran sacerdot. Elagàbal va trencar amb tots els estàndards que va poder. Es presentava de manera
femenina, amb vestits de seda enlloc de la roba tradicional de llana. Depilat completament i en un event públic, va interpretar Venus en el mite de Paris i la poma
daurada de la discòrdia. Segons Cassius Dio, historiador romà nascut el segle I
d.C, va demanar als seus metges que l’intervinguessin quirúrgicament per poder
tenir vagina. En l’article Transcending Gender: Assimilation, Identity, and Roman
Imperial Portraits Enric Varner recull un diàleg entre Elagàbal i Aurelis Zoticus,
camarlenc (i, segons es diu, amant) d’Elagàbal, immortalitzat per Dio: “When Zoticus addressed the emperor as ‘my lord,’ Elagabalus responded, ‘Don’t call me lord,
I am a lady’.”. Va casar-se amb cinc dones, però no va tenir descendència.
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WOMAN WITH A FEATHER HAT
La vida de Mademoiselle d’Éon
Uns setanta anys abans que James Anderson proposés el primer pronom neutre
de l’anglès, el 1728, i segles després d’Elagàbal, va néixer Charles Geneviève Louis
Auguste André Timothée d’Éon de Beaumont, més conegudx com a Chevalier
d’Éon. En el seu naixement, i d’acord amb el seu sexe, se li va assignar el gènere
masculí. Es va convertir en unx agent secretx pel rei Lluís XV, i l’any 1755 va embarcar-se en la seva primera missió a Rússia, on, per acostar-se a l’emperadriu, va
començar a vestir-se com a dona. Va complir més missions i va lluitar vestit amb
la roba que en teoria era pel gènere oposat. El 1762 va anar a Londres, on es va
acabar instal·lant, i on es van difondre gran quantitat de rumors i apostes sobre
el seu “sexe real”. Tot i que llavors es perseguia i castigava amb severitat aquells
qui vestien amb roba no adequada pel seu gènere assignat, els seus èxits polítics i
diplomàtics lx van convertir en una figura apreciada i respectada.
L’any 1775, necessitat de diners, li va afirmar a Beaumarchais, un “homo universalis” francès de l’època, que era realment una dona, i dos anys més tard va
rebre la següent ordre per tornar a França: “Per ordre del rei: Charles-Geneviève-Louise-Auguste-Andrée Timothée d’Éon de Beaumont és ordenat a abandonar
l’uniforme de cavaller que ella està portant, i a vestir d’acord amb el seu sexe”.
Mademoiselle d’Éon va retornar a Londres el 1785, i va viure com a dona fins que
es va morir, el 1810. Quan li van realitzar l’autòpsia, dos dies després de la seva
mort, van confirmar que el els seus genitals eren masculins.
En l’època no es concebia parlar de persones trans o la possibilitat de diferenciar
gènere i genitals, però Mademoiselle d’Éon clarament no encaixava dins l’heteronormativat binària. La National Portrait Gallery de Londres va adquirir un retrat
seu fet per Thomas Stewart, convertint-se en la representació més antiga d’una
persona trans a la galeria.

DEGENERACIÓ
Què és unx degeneradx i d’on va néixer el concepte
Durant la mateixa època en què va viure Mademoiselle d’Éon va començar a
aparèixer la Il·lustració, i, durant el segle XIX, la raó i la ciència es van fer mestresses i senyores d’Europa. Es va començar a investigar en multitud de camps, i, a
principis del segle, Jean-Baptiste Lamarck va convertir-se en un dels pioners de la
teoria de l’evolució. Va proposar que les característiques físiques desenvolupades
al llarg de la vida d’un animal, causades per necessitats per sobreviure, es podien
passar a la següent generació, fent que l’espècie evolucionés.
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Les idees de Lamarck no van acabar quallant en el món científic, però al llarg dels
anys es van traslladar als estudis socials, i van resultar ser la base per les teories
sobre la decadència i degeneració de la societat a finals del segle XIX i principis
del XX. Unida amb el creixement de la burgesia i l’apetit colonial i racista del món
occidental, que argumentava de manera “científica” que hi havia races inferiors a
altres, la teoria de Lamarck es va utilitzar per recolzar la idea que la humanitat
estava en decadència per una mena d’involució biològica.
En l’Assaig sobre la desigualtat de les races humanes, escrit per Arthur de Gobineau, i que és un dels primers exemples de racisme científic, trobem la definició que,
des de llavors, s’aplica a algú consideradx degeneradx:
“La paraula degenerat, quan s’aplica a una persona, significa que aquesta ja
no té el mateix valor intrínsec que tenia abans, perquè ja no té la mateixa
sang a les seves venes, ja que adulteracions contínues han afectat gradualment la qualitat de la sang...De fet, l’home d’una època decadent, pròpiament anomenat l’home degenerat, és un ésser diferent des del punt de vista
racial, dels herois de l’Antiguitat. Crec que estic en el correcte al concloure
que la raça humana, en totes les seves branques, té una repulsió secreta pel
creuament de sang” – Arthur de Gobineau, 1855
Durant el segle XIX també es van escriure assajos, de dubtosa fiabilitat, sobre
el per què de les caigudes de les antigues civilitzacions, tema també abordat per
Gobineau. Les conclusions extretes per aquesta línia de pensament afirmaven que
la decadència de la societat és causada per la degeneració.
Aquestes teories van ser adoptades pel nazisme dècades després, ja que des dels
seus orígens es van relacionar amb aquells qui no encaixaven dins la norma, com
Mademoiselle d’Éon: tothom qui no fos blanc, qui no tingués un cos normatiu, qui
no seguís les normes del seu gènere, i un llarg etcètera.
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es remunten al segle XVI, la paraula significava “estrany”, “peculiar” o “inusual”,
però l’ús atorgat pel marquès escocès no va trigar a fer-se popular.
Des de llavors, queer es va utilitzar com a insult i per afirmar l’homosexualitat
com a anomalia. Tot i això, a partir dels anys 80, durant de la crisi de la sida, la
comunitat LGTBIQ+ va començar a apropiar-se de l’insult, empoderant-se’n, i
arribant a la cúspide de l’apropiació als anys 90. Va deixar d’utilitzar-se exclusivament per a homes gai, i va convertir-se en un símbol de lluita i terme paraigua
per acollir tothom qui no es considera normativx, ja sigui per la seva orientació
sexual o la seva identitat de gènere. Així, resulta una etiqueta poc concreta, oberta
i transversal en el col·lectiu LGTBIQ+.

LES ETIQUETES
Un petit diccionari de terminologia de gènere i sexualitat
Agènere. adj. Persona sense connexió amb el sistema tradicional de gènere, que no s’identifica com a home ni com a dona, o que considera que simplement
no té gènere.
Androgínia. n. Expressió de gènere que inclou elements femenins i masculins alhora, o cap d’ells. S’escapa del binarisme, i es troba dins el paraigua no
binari i trans.
Bisexual. adj. Persona que se sent atreta per persones de més d’un gènere,
no necessàriament al mateix temps, no necessàriament de la mateixa manera i no
necessàriament en el mateix grau. (Text adaptat de la definició de Robyn Ochs)
Butch. adj. Expressió de gènere o identitat de gènere queer que destaca la
masculinitat. Generalment fa referència a dones lesbianes o queer que es presenten
de manera masculina. És un insult apropiat pel col·lectiu.

ESTRANY, INUSUAL, PECULIAR
Wilde i l’origen de la paraula queer

Cisgènere. adj. Descripció de gènere per quan el sexe assignat al néixer
d’una persona i la seva identitat de gènere es corresponen de la manera esperada.

En ple auge de les teories sobre la degeneració i decadència de la societat victoriana, John Douglas, el novè marquès de Queensberry, va descobrir que el seu fill
tenia una relació amb l’escriptor Oscar Wilde. Arrel de l’escandalós descobriment,
el marquès va iniciar un llarg judici contra Wilde, que va acabar amb el seu ingrés
a presó. John Douglas va ser el primer a utilitzar la paraula queer com a mot pejoratiu per referir-se als homes homosexuals i efeminats. En els seus orígens, que

Demigènere. adj. Terme paraigua per identitats de gènere no binàries que
tenen una connexió parcial amb un gènere.
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Dyke. adj. Es refereix a una dona lesbiana o queer que es presenta de
manera masculina. És un insult apropiat pel col·lectiu.
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Drag queen/king. n. Persona que representa teatralment i de manera
exagerada la feminitat, masculinitat o un espectre entre els dos. El drag és una
exploració del gènere a partir de la paròdia.
Femme. adj. Paraula sovint utilitzat per referir-se a una persona queer amb
una expressió de gènere considerada femenina.
Gender nonconforming. loc. adj. Expressió de gènere que no es correspon
amb els rols, normes i identitats de gènere prescrites socialment. Pot ser a través
de la presentació, comportament, identitat, etc.
Genderqueer. adj. Terme paraigua per moltes identitats no conformes o
no binàries. Serveix per expressar una identitat de gènere queer sense especificar.
Gèneres binaris. n+adj. Les dues categories de gènere tradicionals en cultures com la nostra: home i dona.
Gender fluid. loc. adj. Identitat sota els paraigües multigènere, no binari
i transgènere. Fa referència a una persona que canvia d’identitat de gènere de tant
en tant. No té per què haver-hi una temporalitat marcada.
Intersex. adj. Anteriorment conegut com a “hermafrodita”. En referència
a una persona que presenta una combinació de cromosomes, hormones, genitals o
òrgans sexuals interns tan “masculins” com “femenins”. Una persona intersex pot
tenir qualsevol identitat de gènere.
Multigènere. adj. Pot ser un terme paraigua o una identitat concreta.
Inclou les identitats bigènere, trigènere, poligènere, pangènere i genderfluid. Les
persones multigènere tenen més d’una identitat de gènere, ja sigui alhora o en
temps diferents.
No binari. loc. adj. Terme paraigua que inclou qualsevol identitat o expressió de gènere que no encaixa amb els gèneres binaris. També serveix per expressar
una identitat sense concretar més sobre el seu gènere.
Presentació femenina, presentació masculina. loc. Una manera de descriure com algú presenta o expressa el seu gènere.
Sàfic. adj. Adjectiu que fa referència a relacions amoroses/sexuals entre
dones, independentment de si se senten atretes també per altres gèneres. El nom
s’origina a partir de la poeta Safo de Lesbos.
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Trans. adj. Descripció de gènere per algú que ha transicionat, o ho està
fent, d’un gènere a una altre. També s’utilitza com un terme per englobar qualsevol
persona que no es correspongui de manera esperada amb el sexe que se li va assignar al néixer. Tot i que actualment no se sol fer una diferenciació, històricament
s’ha diferenciat “transgènere” i “transsexual” segons les transformacions corporals
de la persona.
Transvestisme. n. Acte de vestir-se i actuar un gènere que no és el propi
sense necessitat d’identificar-se amb aquell gènere.

EL QUE NO ES MENCIONA NO EXISTEIX
Debats amb la RAE sobre la inclusivitat del llenguatge
La gran quantitat d’etiquetes per denominar identitats de gènere pot generar confusió i frustració a l’hora de voler expressar-se, generant dubtes sobre si realment
calen tants noms per tantes coses. Hi ha una gran varietat d’opinions sobre el
tema, i crec que la tria dels mots que ens identifiquen és molt personal, però el que
és clar és que el llenguatge influeix en com es representa i construeix la realitat que
ens envolta, no només amb les etiquetes.
Recordo sentir dir a una amiga fa un temps “Allò que no es menciona no existeix”,
parlant sobre el rebuig del gènere gramatical masculí com a genèric. Fa temps que
es creen debats al voltant de la misogínia d’utilitzar el masculí per a referir-se a
grups de persones on no només hi ha homes, sobretot quan polítiques parlen de
“miembros y miembras”, “portavozas” o “jóvenas”. En aquestes discussions, sovint
traslladades a espais com Twitter, la RAE ha tingut bastant protagonisme. Se l’ha
titllat d’institució masclista en més d’una ocasió, però afirmen que no accepten
el llenguatge inclusiu (pel que fa el femení) perquè va en contra de l’economia del
llenguatge, que implica que hi hagi un gènere no marcat, el masculí, que inclou el
femení. Les defensores d’aquest punt de vista afirmen que no és un fet misogin,
que no té a veure amb la discriminació.
Malgrat l’opinió de la RAE, es poden trobar escrits sobre els pronoms i la llengua, tan antics com del 1567, que diuen “The Masculine Gender is more worthy
than the Femenine, and the Femenine more worthy than the Neuter”; o una llei
de l’Anglaterra del 1850, que afirma que “in all acts words importing the masculine gender shall be deemed and taken to include females...unless the contrary...is
expressly provided”, perquè es considerava que el masculí incloïa el femení, però
no al revés. El professor d’Anglès i Lingüística Dennis Baron, que ja ha fet una
aparició al parlar dels pronoms inclusius, va recollir tota una sèrie de conflictes
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d’aquest estil amb segles d’antiguitat. I és que el nostre llenguatge segueix lligat a
aquestes concepcions misògines.

NO SOM AMIGUES, ENS MENGEM LES FIGUES
Sobre relacions lèsbiques i la creació de la identitat femenina en l’Era
Victoriana.
“Que bones amigues que són” és una de les frases que s’escolten sovint davant la
presència de relacions homosexuals. Com comentàvem, el llenguatge col·labora a
formar la realitat, i molt sovint ha servit per amagar darrere d’amistats relacions
que se sortien de la norma.
En l’Anglaterra victoriana, es romantitzaven les amistats entre dones, permetent
que expressessin els seus sentiments de forma apassionada. Així, s’acceptava que
amigues es fessin petons, es toquessin i s’enviessin cartes romàntiques. Aquestes
normes socials van permetre que moltes relacions lèsbiques quedessin amagades
darrere la façana de l’amistat.
Tot i que moltes dones queer van poder utilitzar això a favor seu i subvertir aquestes
convencions, la realitat és que aquestes actituds eren acceptades perquè es considerava que ajudaven a mantenir la seva identitat femenina que, en l’època, es
basava en la concepció de les dones com a criatures domèstiques. Les expressions
sentimentals de les dones senyalaven debilitat, i enfortint les relacions entre elles
els homes s’asseguraven que es mantenien dins l’entorn de la llar. De fet, se les
encoratjava a parlar de tasques domèstiques, costura, família, bàsicament de “coses de dones”. D’aquesta manera, es construïa la identitat femenina, i s’oposava i
distanciava constantment a la masculina.

CULTURA LÈSBICA
Sobre sexualitat i gènere
Autorxs com Adrienne Rich van explorar la vivència lesbiana, i com es diferencia
d’altres experiències. En el seu assaig Compulsory Heterosexuality and Lesbian
Existence, de 1980, Rich desenvolupa la idea que l’heterosexualitat s’imposa sobre
les dones com un mecanisme d’opressió més, de la mà del masclisme: encara que
no ho sigui, ha de pretendre ser hetero “en términos de atuendo y del rol femenino
y deferente exigido a las «verdaderas» mujeres.” D’aquesta manera, les dones es
mantenen dins el context sexual hegemònic, permetent l’accés masculí al seu cos,
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economia i emocions. El sistema heterosexual ha convertit l’existència sàfica en
una anomalia, ha esborrat aquesta possibilitat de la normalitat.
“No ser capaces de analizar la heterosexualidad como institución es como
no ser capaces de admitir que el sistema económico llamado capitalismo o
el sistema de castas del racismo son mantenidos por una serie de fuerzas,
entre las que se incluyen tanto la violencia física como la falsa conciencia.”
Monique Wittig també tracta aquest tema al seu assaig The Straight Mind (“La
ment hetero”). Wittig ressalta com la normativitat heterosexual converteix en universals les seves produccions, ignorant les diferències entre societats, temporalitats
i individus. Aquesta es considera natural, i, seguint els seus cànons, es constitueixen
els altres, individus ontològicament diferents als homes blancs, cis i heteros. És per
això que Wittig afirma que les lesbianes no són dones:
“What is woman? Panic, general alarm for an active defense. Frankly, it is
a problem that the lesbians do not have because of a change of perspective,
and it would be incorrect to say that lesbians associate, make love, live with
women, for “woman” has meaning only in heterosexual systems of thought
and heterosexual economic systems. Lesbians are not women.”
Si seguim utilitzant les classes i categories creades per l’heterosexualitat obligatòria, seguim sent un dels seus engranatges. “In other words, for us, this means
there cannot any longer be women and men, and that as classes and as categories
of thought or language they have to disappear, politically, economically, ideologically.”

LA HISTÈRIA
El recorregut de la primera malaltia mental diagnosticada només
en dones
L’heterosexualitat s’ha imposat de tal manera al llarg de la nostra història que fins
i tot s’ha considerat la solució a problemes de salut, com va passar amb la histèria.
Molta gent coneix les teories de Freud, no només sobre el subconscient, també
sobre la histèria. Però el recorregut d’aquesta condició es remunta molt més enllà
en el passat.
Avui en dia utilitzem l’adjectiu “histèriqux” per referir-nos a algú en frenesí, excessivament nerviosx i amb emocions extremes; però la histèria va ser la primera
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malaltia mental exclusivament femenina, i es creu que les seves arrels es troben en
al voltant de 1900 a.C., a Egipte. En els papirs de Kahun es parlava d’una malaltia
causada pel moviment espontani de l’úter dins del cos femení (no parlaven de contraccions o espasmes, sinó de que l’òrgan es traslladava dins del cos). Aquesta va
ser una teoria adoptada per Hipòcrates, a Grècia, segles més tard, i va ser qui va
batejar la malaltia a partir de la paraula grega per úter, hystera. Es culpava a l’úter
de bàsicament tots els comportaments femenins que no es corresponien amb els
estàndards: dones que no volien procrear, que no volien mantenir relacions sexuals
amb homes, que eren excessivament lascives, que patien ansietat, etc. Només una
malaltia originada en l’úter podia separar les dones dels seus destins biològics. Aquí
es va començar a forjar la idea que la retenció de líquids femenins era la llavor dels
problemes, i per aquest motiu es recomanava purgar-los a través de la penetració
regular (establerta pel matrimoni). Aquestes teories van seguir vigents al llarg
dels segles, fins arribar a la primer concepció científica moderna sobre la histèria.
Pierre Janet i Jean-Martin Charcot, als volts de 1880, van iniciar les teràpies i
investigacions a través de la hipnosi, i creien que la histèria era el resultat de la idea
que la pacient tenia sobre la seva pròpia patologia, i que es traduïa en símptomes
físics. No ho van relacionar amb la sexualitat ni els desitjos eròtics femenins, però
un dels seus alumnes, Sigmund Freud, va desenvolupar la teoria. Ell afirmava que
la histèria s’originava en un trauma o repressió sexual de la pacient. Freud deia que
la histèria no només era una malaltia femenina, i va diferenciar els tipus de malaltia
segons el gènere. Tot i això, a mesura que avançava la seva investigació va començar
a limitar i fer retrocedir la idea de que els homes també podien patir-la. Concretament, en el cas de les femení, el trauma provenia del complex d’Èdip o d’Electra.
Les dones s’adonaven que havien estat robades de la seva sexualitat masculina a
causa de la seva castració. És a dir, com que no tenien penis, desenvolupaven enveja
dels homes, que sí que en tenien, i es ressentien de la seva classe, considerant-se
inferiors i submises. En teoria, aquest procés es dona durant el desenvolupament
psicosexual de les persones, quan tenen entre 3 i 6 anys. En aquest període, a més
de desenvolupar aquest trauma en el subconscient, les dones maduraven i traslladaven la seva zona erògena principal del clítoris, considerat infantil, a la vagina.
La conclusió que Freud en va extreure va ser que la solució a la histèria femenina
era casar-se i mantenir relacions sexuals i, en cas que el matrimoni no fos possible
o acceptable, els massatges uterins.
El pioner en massatges uterins va ser el suec Thure Brandte, i consistia en estimular
l’interior de la vagina manualment, fins que s’arribava al que avui en dia coneixem
com a orgasme. Com que això esgotava físicament els doctors, es va inventar el que,
també avui en dia, coneixem com a vibradors.
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Tot i que els massatges uterins van deixar de ser considerats medicina com a tal a
principis del segle XX, les concepcions sobre la histèria van seguir presents durant el segle, fins al punt que només va ser retirada del DSM (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders), la principal referència en el camp, l’any
1980. La histèria ha sigut una explicació mèdica per tots aquells comportaments
i desviacions femenines que no s’entenien o no es consideraven normals, i per això
les solucions que se li plantejaven eren estils de vida estrictament heteronormatius,
i que definien el que era normal per una dona: casar-se, mantenir relacions sexuals
amb homes i tenir fills.

THE EDIBLE WOMAN
La perspectiva de gènere sobre la seva protagonista, les seves vivències i el
seu cos
La salut mental i la seva relació amb el cos de les dones i la normativitat social
també apareix sovint en llibres, pel·lícules i altres productes culturals. Margaret
Atwood va publicar la seva primera novel·la el 1969, The Edible Woman. L’escriptora, al llarg de la seva carrera, ha tractat en vàries ocasions les relacions entre
dones i els seus cossos. Aquest llibre narra la vivència de la Marian, que comença
a desassociar-se del seu cos i de la seva vida, fins aleshores “normal” i estructurada
en el món capitalista, després de comprometre’s amb el seu promès. A partir de
l’alienació del seu propi cos, la protagonista comença a associar-lo amb el menjar,
desenvolupant una relació complexa amb els aliments i veient-se a ella mateixa
i les seves conegudes com a productes comestibles. Al llarg del llibre, i com més
temps passa la Marian en el seu estat de promesa, se sent més repel·lida pel menjar,
consumida per un canibalisme metafòric.
“They were ripe, some rapidly becoming overripe, some already beginning
to shrivel; she thought of them as attached by stems at the tops of their
heads to an invisible vine, hanging there in various stages of growth and
decay”
Sufocada per la feminitat que se li imposa, la protagonista vol escapar del destí
de les seves amigues, que veu com a dones comestibles. Veu a la seva amiga Clara,
embarassada, com “a swollen mass of flesh with a tiny pinhead, a shape that had
made her think of a queen-ant, bulging with the burden of an entire society, a
semi-person”. La Marian és incapaç d’escollir què vol menjar, deixant que el seu
promès prengui el control i triï per ella, fins que, cap al final de la novel·la, fa un
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gran pastís en forma de dona, dotant de vida la metàfora, i l’ofereix al promès com
un substitut d’ella mateixa, un cos que ell sí que pot assimilar i controlar del tot.
L’home, confús i espantat, marxa, i ella, de cop famolenca, devora el pastís. Amb
aquest ritual caníbal la Marian torna a habitar el seu cos.

“MALESTAR QUE NO TÉ NOM”
Què és i qui el patia
“El ama de casa de los barrios residenciales: imagen soñada de la joven mujer estadounidense y envidia, según se decía, de todas las mujeres del mundo.
El ama de casa estadounidense, liberada por la ciencia y los electrodomésticos, que hacían el trabajo por ella, de la carga de las tareas domésticas, de los
peligros del parto y de las enfermedades que habían padecido sus abuelas.
Estaba sana, era hermosa, tenía estudios y sólo tenía que preocuparse por
su marido, su casa y su hogar. Había encontrado la auténtica realización
femenina.” – Betty Friedan, The Femenine Mystique
La Marian, a The edible woman, pateix i es troba oprimida per la feminitat i l’estil
de vida que se li imposa, tot i semblar que, per les comoditats amb què viu, hauria
de ser feliç. Margaret Atwood va publicar el llibre l’any 1969, i sis anys abans, Betty
Friedan va publicar The Femenine Mystique. En el primer capítol, Friedan parla
del “malestar que no té nom”. L’autora bateja amb aquest nom la infelicitat i insatisfacció de les housewives estatunidenques, les esposes que vivien als suburbis, que
no entenien per què se sentien malament, si encarnaven el somni femení americà.
Callades, vivien en silenci el seu patiment, que carregaven amb massa vergonya
per compartir amb les seves iguals, i, encara menys, amb els seus marits. Havien
arribat al súmmum de la vida femenina: gràcies als avenços del futur, estaven sanes,
tenien estudis i només s’havien de preocupar de la llar i els seus marits. I tot i això,
la inquietud les seguia rosegant per dins.
Fins que un matí d’abril de 1959, Friedan va escoltar una mare, que prenia cafè
amb unes altres quatre, confessar un cert “malestar”. I les altres dones, al moment,
van comprendre que totes el compartien, i que no era un problema ni amb la seva
família ni amb la seva llar. I, finalment, a partir dels anys 60, explica l’autora, la
figura de la mestressa de casa estatunidenca va començar a esquerdar-se.
The Femenine Mystique és un text reconegut i apreciat dins del feminisme, però
encarna una visió i vivència molt concreta i tancada. A Otras inapropiables. Feminismos des de las fronteras, Bell Hooks critica el text de Friedan: tot i fer-se passar
per un text feminista universalment emancipador, The Femenine Mystique parla
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només d’un grup específic de dones blanques, de classe mitjana-alta i amb educació
universitària. El llibre ignora els efectes del classisme i el racisme, que afectava
una majoria silenciosa de dones nord-americanes. Hooks afirma: “Los problemas
y dilemas específicos de la clase de las ociosas amas de casa blancas eran problemas reales que merecían atención y transformación, pero no eran los problemas
políticos acuciantes de una gran cantidad de mujeres.”. I és que Hooks posa sobre
la taula com les teories i discursos del feminisme blanc, tot i concebre’s com si
ho fessin, no inclouen ni tenen en compte l’experiència de les dones racialitzades.
Envoltat de narcisisme i auto-indulgència, en paraules de Hooks, The Femenine
Mystique globalitza des d’un cert privilegi l’experiència de “la dona” com a única i
s’intenta imposar en dones que viuen moltes altres i diferents opressions.

L’ALTRA CARA DE LA MONEDA
L’experiència dels anys 50 i 60 de Lorde
“I have always wanted to be both man and woman, to incorporate
the strongest and richest parts of my mother and father
within/into me-to share valleys and mountains upon my body
the way the earth does in hills and peaks.”
Com Bell Hooks, Audre Lorde també va lluitar pel feminisme negre. El 1982 va publicar Zami. A new spelling of my name, el que ella va anomenar una biomitografia.
En el text, Lorde va combinar fets biogràfics, mites, història i filosofia. L’autora
va explicar que no va escriure aquest llibre com a una autobiografia. El va escriure
per explicar totes aquelles històries que no s’explicaven. Lorde era una dona negra,
lesbiana i comunista, així que la seva experiència durant les dècades dels 40 i 50
van ser molt diferents a aquelles a què apel·lava Betty Friedan.
En el llibre, Lorde presenta la seva identitat d’una manera fortament contrastada
a la concepció de la identitat hegemònica. No és un individu aïllat, és part d’una
xarxa de gent que la influeix, per bé o per mal. Aprèn qui és relacionant-se amb
altres, veient-s’hi reflectida o rebutjada. No és només una dona, és moltes altres
coses, i les diferents parts de la seva identitat afloren més o menys segons el context
en què es troba. I a vegades aquestes mateixes parts es troben en conflicte entre
elles. En paraules d’Abigail Thorn, la seva identitat és un mosaic. No està trencat

Annex #2

179

i tornat a unir. Està intencionalment fet de moltes petites peces. Així, quan ens
allunyem i les veiem totes alhora, podem veure-la sencera.

“GENDER CRITICAL”
Explicació del moviment TERF i la seva presència en l’actualitat.

L’obra de Lorde és rellevant perquè, sovint, les dones negres ni tan sols es mencionen quan s’escriu història, i, quan es fa, és algú altre que escriu sobre elles.

A Paris is Burning es pot veure la realitat de les dones trans afroamericanes i
llatines en el Nova York dels 80 i com vivien afectades per la discriminació racista,
classista i transfòbica. Avui en dia, la transfòbia és encara molt present i a vegades
apareix “disfressada” rere una màscara feminista.

POLÈMICA A PARÍS
La rellevància (i crítica) de Paris is Burning

Gender critical és en realitat un eufemisme pel col·lectiu de Trans-Exclusive Radical Feminists, creat per reduir el seu estigma i afavorir els seus arguments. Les
“feministes” radicals defensen que, com que el gènere és una construcció patriarcal,
les identitats de gènere no són reals, i l’únic que marca la diferència entre homes i
dones són els seus cromosomes, és a dir, el seu sexe biològic.

El documental Paris is Burning va estar al centre de la crítica sobre com i qui
representa el col·lectiu queer afroamericà i hispànic. El llargmetratge, dirigit per
Jennie Livingston, va ser estrenat el 1990, i tot i que encara avui en dia és molt
rellevant pel col·lectiu LGTBIQ+, i va exposar al cinema mainstream temes i problemàtiques marginalitzades, no està exempt de polèmica.
La pel·lícula segueix, durant sis anys, membres racialitzadxs de la comunitat queer
en l’escena del ballroom i el drag de Nova York als anys 80. Les houses (les famílies
escollides en què s’agrupaven aquellxs que no tenien o podien viure a la seva llar)
competien en passarel·les de moda i batalles de vogue, explorant nocions de gènere,
classe i raça. El documental enregistra i explica les categories de les competicions,
les dinàmiques de les houses, el vocabulari utilitzat i la vida dels membres de la
comunitat. La pel·lícula va mostrar al gran públic conflictes com el racisme, la
pobresa, la LGTBIQfòbia i l’efecte de la crisi del sida. Malgrat tot, el fet que la seva
directora fos una dona blanca i aliena al col·lectiu que va representar va generar
polèmica. Livingston és queer, però vivia en un món totalment diferent al d’aquellxs qui va gravar. Bell Hooks, a Black looks, fa un extens anàlisi de la pel·lícula, i
critica la mirada naive i càndida de Livingston, que s’inscriu en una perspectiva
privilegiada i hegemònica: la mirada “neutra” no ho és, en realitat. Hooks narra
la seva experiència veient el documental al cinema, i explica com el públic blanc
era entretingut i divertit pel contingut del documental, que en repetides ocasions
mostra escenes tràgiques. Un dels exemples de la poca sensibilitat de la pel·lícula
que Hooks exposa és com es tracta la mort de Venus Xtravaganza. Venus, una
dona trans, ha de recórrer al treball sexual per sobreviure, i és assassinada en un
hotel per un dels seus “clients”. “The audience does not see Venus after the murder.
There are no scenes of grief. To put it crassly, her dying is upstaged by spectacle.
Death is not entertaining.”
Sumat a tot això, el fet que els beneficis del documental no fossin empleats per
compensar lxs sevxs protagonistes també augmenta el debat i la controvèrsia.
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Segons les TERF qualsevol persona nascuda amb vagina és una dona i, per tant,
pertany automàticament a una classe oprimida; qualsevol persona nascuda amb
penis és un home i, per tant, es converteix en un opressor. No volen incloure les
dones trans en la lluita feminista perquè segons elles, si qualsevol persona es pot
identificar com a dona, la classe femenina s’elimina. Consideren que les dones trans
són homes envaint espais segurs femenins i que els homes trans són dones lesbianes
que, per culpa del patriarcat, pensen que poden escapar l’opressió femenina. Pel
que fa les persones d’identitat no binària, simplement no són considerades en les
teories radicals, o reben burles per no entendre el seu sexe.
Aquest moviment, tal i com el coneixem avui en dia, es va originar a finals de la
dècada dels 2000, però el pensament té els seus orígens en els anys 70, quan grups
de feministes que no recolzaven les dones trans van separar-se de els feministes
que sí que ho feien. L’any 1979, Janice Raymond, professora a la Universitat de
Massachussets, va escriure Transsexual Empire: The Making of the Shemale, on
afirmava que no s’hauria de proporcionar accés mèdic per transicionar, posició
que el govern de Reagan va acabar acceptant. En els últims anys, les TERFs han
guanyat molt terreny online, i han aprofitat la creixent visibilització de la comunitat trans per criticar-la.
Aquest pensament emmascara la seva transfòbia amb arguments “feministes”,
i sovint planteja qüestions sobre el col·lectiu trans que, tot i que només es fan
amb l’objectiu de silenciar les veus trans, sí que podrien ser preocupacions genuïnes
que una es podria fer fora de la mentalitat TERF. El gènere és un subjecte complicat i moltes vegades ofereix debats. Natalie Wynn, coneguda com a ContraPoints
pels seus vídeo assajos sobre temes com política, gènere i classe explica d’una
manera molt entenedora aquestes possibles qüestions i la seva resposta des del
col·lectiu trans.
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Un dels arguments que les feministes trans-exclusives utilitzen més sovint és que
s’haurien de superar els constructes patriarcals de feminitat i masculinitat, eliminant el gènere. I segons les TERF, les dones trans reforcen estereotips de gènere.
Wynn, en referir-se a això, explica que algunes dones trans es presenten de manera
híper femenina perquè l’única manera de que se les reconegui socialment com a
dones és utilitzant el llenguatge cultural establert, i que això en cap moment implica
que considerin que la feminitat i la condició de dona siguin el mateix. A més, pel
que fa l’abolició del gènere, és un argument que les TERF només utilitzen en contra
les persones trans, delatant, una vegada més, la transfòbia que realment mou el seu
posicionament. Wynn també parla sobre el privilegi masculí i la socialització com
a homes que les dones trans han viscut abans de transicionar, i que les “feministes”
radicals utilitzen per argumentar que una dona trans no és una dona, perquè no
ha viscut des de la infància la opressió que això suposa. La realitat és que quan una
persona transiciona s’ha de reintegrar a la societat amb un gènere diferent i que, a
més, viu moltes altres opressions. Un altre punt utilitzat contra les dones trans és
que, si se les inclou en el feminisme, s’eliminen reivindicacions com la lluita contra
l’opressió reproductiva. Des del transfeminisme no es pretén abolir aquestes lluites:
encara que no siguin reivindicacions que es corresponguin a totes les dones (i que
també s’estenen a homes) segueixen sent importants. Aquest punt s’assembla al
de l’ús del llenguatge inclusiu: les TERF afirmen que vocabulari com “persona
menstruant” o “persona embarassada” és misogin perquè elimina el vocabulari
femení. En canvi, el que realment ofereixen aquests termes és la inclusió d’altres
persones a més de les dones cis, a qui segueixen incloent. A més, la qüestió no està
en prohibir que es pugui seguir referint a individuals com “dona menstruant” o
“dona embarassada”, sinó que el llenguatge genèric sigui més obert.
En conclusió, les feministes “crítiques del gènere” no lluiten realment per l’abolició
del gènere i els seus estereotips, sinó que simplement lluiten per l’abolició de la
gent trans.

La mal·leabilitat del cervell també ha aparegut en estudis enfocats als cervells de
persones trans. Eliot també afirmava a la BBC que si hi ha diferències en els cervells d’individus transgènere probablement és degut a la seva experiència i el que
han viscut, en resposta a alguns estudis que han conclòs que els “cervells trans” no
encaixen del tot en els patrons dels “cervells femenins” i els “cervells masculins”.
Aquestes teories i estudis encara no han arribat a cap conclusió clara i consensuada, i investigar en cervells adults, que han estat modificats i reconnectats al llarg
d’una vida, no ajuda. És per això que també s’ha investigat sobre la relació entre el
sexe i la identitat de gènere en infants, i quan es desenvolupa la concepció del gènere
propi. Igual que en els adults, hi ha opinions divergents: des de que la concepció de
gènere està escrita en la persona des d’abans de néixer; passant per la influència de
la quantitat d’hormones (testosterona o estrogen) a què s’exposa el nadó abans de
néixer; fins a que la identitat de gènere es desenvolupa al llarg dels anys.
No hi ha cap teoria científica que ens pugui fer entendre l’origen del nostre propi
gènere, encara que s’intenten entendre alguns dels factors que el poden modelar.
Tot i això, la ciència resulta una arma de doble fulla segons com s’utilitza.

GENDER TROUBLE
La teoria de la performativitat del gènere de Judith Butler.

LA BIOLOGIA
Hi ha alguna resposta científica al gènere?

Judith Butler és considerada una de les creadores de la teoria queer durant la dècada dels 90, i la seva visió del gènere s’allunya de les concepcions biològiques.

Realment, hi ha alguna cosa dins nostre que diferenciï les dones dels homes? Podem
trobar diferències biològiques que defineixin les nostres característiques dins d’un
gènere o un altre? On caben les identitats no binàries en la biologia?

Butler comença el seu llibre Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity amb unes quantes cites, entre les que apareixen: “Strictly speaking, “women
cannot be said to exist” (Julia Kristeva) i “Woman does not have a sex” (Luce Irigaray). I és que Butler defensa que el gènere és performatiu. La manera com vestim,
com parlem, com actuem, en definitiva, com ens presentem al món, consolida el
nostre gènere. La imatge que projectem cap a les altres produeix certs efectes i fa
que reproduïm constantment un llenguatge social, format per codis sistematitzats.

El cervell és un dels punts de mira de la ciència per intentar establir una resposta.
Tot i que s’ha afirmat que hi ha algunes diferències entre cervells d’homes i dones
cis, Lise Eliot, professora de neurociència a la Universitat Rosalind Franklin de
Chicago, afirma que no es pot definir si un cervell és femení o masculí, ja que les
Arxiu de gènere

diferències són mínimes. En els últims anys s’han publicat estudis afirmant les greus
diferències entre els cervells roses i els blaus, però han rebut fortes crítiques des de
la comunitat científica per la seva fiabilitat a l’hora d’analitzar les dades. Alguns
dels comentaris que es fan al respecte és que si es troben diferències probablement
són causades per la plasticitat del cervell, és a dir, que els canvis es produeixen
segons les experiències vitals de l’individu. I és obvi que, des del naixement, s’educa
i tracta diferent segons el gènere assignat.
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En definitiva, tot això fa que se’ns identifiqui amb un gènere o un altre. Per tant,
ningú neix realment amb un gènere determinat, sinó que creem el nostre gènere a
través de la nostra presentació.
Amb això Butler no defensa el sistema de gènere imposat socialment. Al contrari,
destaca que, tot i que se’ns eduqui per pensar que el gènere és natural i intrínsec, en
realitat és més aviat un ritual. Per exemple, quan neix una criatura, i se la “descriu”
dient “És un nen!” o “Una nena!”, realment no se l’està descrivint, sinó que el que
s’està fent són invocacions performatives (en paraules de Preciado). És llenguatge
al qual, històricament, se li ha atorgat poder per afirmar que un cos és femení o
masculí i, per tant, definir el seu gènere i una estructura social concreta. Aquest
poder no només serveix per afirmar, també serveix per sancionar tots aquells individus que desafien el sistema de sexe-gènere a què està lligat. Butler creu que
gràcies a la performativitat del gènere, aquest també pot ser un espai de llibertat i
de subversió de les normes establertes. Si el gènere no té cap connexió real amb el
sexe, vol dir que és una entitat independent i que pot anar més enllà de la dicotomia
dona-home establerta culturalment. Butler qüestiona fins i tot la naturalitat del
sexe, i planteja que fins a cert punt, també és performatiu, ja que representa una
distinció arbitrària entre persones a través de rituals com els que hem vist.

MBLO
Les actuacions lligades al gènere dels Baoulé.
Tot i que hi estableix una relació, a través d’analogies amb la figura de la drag
queen, per exemple, Butler diferencia la performativitat del gènere de l’actuació o
representació teatral del gènere.
Una actuació o performance de gènere seria, per exemple, una de les tradicions
més antigues de la cultura Baoulé, a la Costa d’Ivori. Per explorar la representació
de “la dona” les Baoulé feien actuacions anomenades Gbagba o Mblo, en què un
intèrpret masculí duia una màscara Mblo, junt amb un vestuari concret, i ballava, acompanyat de cançons, tambors i oracions. L’objectiu era honorar una dona
bella, sàvia i respectada del grup (fins als anys 80, quan la pràctica va canviar
gairebé per complet i es va deixar de representar persones concretes). Les màscares representaven la dona, però no eren reproduccions realistes, sinó que eren
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una idealització i exageració de la seva bellesa, tan física com moral. Tot i que les
dones (sobretot la representada) participaven en la dansa Gbagba, eren els homes
qui encarregaven la creació de les màscares i els únics que la duien. Els ballarins
imitaven els moviments i balls de les dones, l’audiència, i les dones que hi havia,
criticaven i comentaven la seva actuació, negociant els ideals que es representaven
i la seva concepció de gènere.

NOBODY’S PERFECT
Com es “subverteix” el gènere al cinema popular.
En la cultura europea també hi ha una llarga història de transvestisme. Des de la
Ilíada a Shakespeare apareixen homes que es disfressen de dones. Aquests “enganys”, però, tenen un caràcter benigne i els malentesos còmics acaben sent solucionats. La figura de l’home transvestit, des d’aquesta perspectiva innocent i sense
malícia, va mantenir-se i va ser popular fins al segle XX, com Lindsay Ellis explica
al vídeo assaig Tracing the Roots of Pop Culture Transphobia, amb pel·licules com
Some Like It Hot (1959), Tootsie (1982) i la sèrie Bosom Buddies (1980-1982).
Some Like It Hot, de Billy Wilder, va ser estrenada sense l’aprovació del codi Hays
(la bíblia de l’auto-censura de Hollywood) i va ser un èxit, tot i tractar de manera
oberta temàtiques de gènere i sexualitat. Joe i Jerry, dos músics de Chicago, han de
fugir de la ciutat després de presenciar un assassinat múltiple per part d’un grup
de gàngsters. Mancats de més opcions, es disfressen de dones i marxen a Miami
amb una banda de música femenina, i els dos s’enamoren de la seva cantant, Sugar
Kane, interpretada per Marilyn Monroe. L’engany és finalment descobert sense
ressentiments, en un final que no podríem anomenar del tot un final feliçment
heterosexual.
La pel·lícula musical Victor/Victoria, de 1982, també és un exemple de l’aparició
del transvestisme o drag en cinema mainstream. Julie Andrews, que pren el paper
de Victoria, una cantant d’òpera pobra i sense feina, es disfressa d’home i adopta
el nom de Victor, per guanyar-se la vida en un cabaret fent de transformista: tot i
que ella en realitat és una dona, pretén que és un home fent drag, i fent-se passar
per dona. En aquest film, també ple de malentesos romàntics, tot acaba bé.
Tot i que aquestes pel·lícules poden semblar realment transgressores pel cinema
popular, Judith Butler no hi està completament d’acord. En totes les mencionades
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anteriorment, amb l’excepció del personatge de Jack Lemmon a Some Like It Hot,
l’heterosexualitat dels protagonistes mai és qüestionada. És per això que Butler, a
Bodies That Matter, afirma que aquests films no subverteixen realment el gènere:
són una producció dins el marc heterosexual, que pal·lia tot hackeig de la sexualitat
i el gènere per presentar un producte d’entreteniment popular i tradicional. L’heterosexualitat s’apropia del drag per mantenir constantment alçades les fronteres
amb allò queer, i perpetuar el seu règim.

LA MILA I LA CATERINA
La Víctor Català i el que escrivia.
El pseudònim Víctor com a alter ego masculí no només era el que Julie Andrews va
adoptar a Victor/Victoria. Molts anys abans, aquí, a casa nostra, Caterina Albert va
escriure al llarg de la seva carrera literària sota el nom de Víctor Català. L’escriptora va adoptar aquest pseudònim després de crear un escàndol al Jocs Florals d’Olot
de 1898 i guanyar amb el monòleg La Infanticida, que es va considerar impropi
d’una noia. Al cap d’uns anys d’escriure com a Víctor Català, es va descobrir la seva
identitat el 1902, després de publicar Drames rurals. Però la seva obra més coneguda probablement sigui Solitud, publicada a la revista Joventut entre 1904 i 1905,
i com a novel·la el 1909. En general, la seva obra se centra en explorar la identitat.
Tot i allunyar-se de la política, i no declarar-se com a feminista, l’escriptora va
saber tractar d’una manera extremadament sensible i íntima la vivència femenina.
Albert planteja la marginació de les dones com el punt d’inici d’una presa de consciència moral. Lluny d’adoptar el paper de víctima tràgica, les seves dones inicien
un camí d’emancipació i lluiten per la seva vida, com a Solitud. La seva protagonista, la Mila, es trasllada amb el seu marit, acabats de casar, a una ermita a la
muntanya. La vida idíl·lica que la Mila esperava és totalment el contrari del que es
troba. Entre les forces oposades de la natura, representades pel Pastor i l’Ànima,
atrapada en un matrimoni infeliç i jutjada per la resta d’habitants de la zona, la
Mila lluita per recuperar el control i el rumb de la seva vida.

ON BEING AN ANGEL
Les vivències de Francesca Woodman traduïdes a fotografies.
Igual que l’obra de Caterina Albert, que s’escapa de la representació hegemònica i
la mirada masculina, les fotografies de Francesca Woodman també presenten una
perspectiva intimista i en primera persona del gènere, la sexualitat i el cos.
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La jove fotògrafa americana, nascuda el 1958, va produir més de 800 imatges
durant la seva curta carrera. Les seves fotografies, en blanc i negre, sovint són
autoretrats plens de moviment (exaltat per la llarga exposició que utilitzava). Les
figures es troben en paisatges desolats, com edificis abandonats (Woodman posa
de rellevància l’espai domèstic), i s’integren i mimetitzen en l’entorn. L’artista, emmarcada en l’avantguarda feminista dels anys 70, utilitza l’autoretrat i el nu per
explorar la identitat i la mirada subjectiva, creant peces extremadament emocionals
i suggestives.

CAHUN & MOORE
Les fotografies i obra de Claude Cahun i Marcel Moore.
La fotografia, com moltes altres disciplines creatives, permet explorar el gènere i
la identitat des de l’art. Claude Cahun també va treballar des d’aquest camp, tot i
que la seva experiència vital, i el que representava, seguien un camí diferent al de
Woodman.
Cahun va ser unx artistx revolucionàrix pels seus temps en tots els aspectes. Va
néixer el 1894, i durant la seva difícil adolescència va conèixer qui seria la seva
parella de per vida (i qui també es convertiria en lx sevx germanastrx), Marcel
Moore. Es van convertir en companyxs creativxs, i quan van arribar a París el 1919,
en ple auge dadaista, van adoptar aquests noms no binaris. Van integrar-se en el
cercle de l’avantguarda parisenca que també estava desafiant el gènere, en què, per
exemple, hi havia Marcel Duchamp explorant el seu alter ego femení, Rrose Selavy.
En les seves fotografies, creades junt a Moore, Cahun interpretava diferents personatges, obrint el ventall d’identitats de gènere: des d’un home elegant fins a una
femenina dama, passant per personatges no binaris. Experimentaven amb tècniques fotogràfiques, vestuari, atrezzo i escenaris, i creaven imatges que trencaven
la concepció de gènere de l’època. A més, les seves fotografies tractaven el gènere
no com a rotund, sinó com a canviant. Cahun s’identificava com a gender neutral,
i des de l’actualitat sovint és consideradx trans, ja que la seva identitat s’allunya
dels binaris dona-home.
Cahun i Moore no van exiliar-se amb l’arribada del nazisme, ja que, a simple vista,
eren percebudes com a dues dones grans i inofensives. Aprofitant això, la parella
van dur a terme un destacable activisme antifeixista, descrivint-ho com a “activitat
militant surrealista”, i que anava estretament lligada a la seva pràctica artística
radical. Malgrat tot, van ser detingudxs el juliol de 1944 i sentenciadxs a pena de
mort, però van ser alliberadxs l’any següent per les tropes aliades. Tot i la seva
llibertat, els nazis havien destruït gran part del seu art.
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IDENTITAT I CONTEXT
Com les nostres identitats afloren segons el context on ens trobem.
Cahun va dir: “Shuffle the cards. Masculine? Feminine? It depends on the situation.
Neuter is the only gender that always suits me”. Aquesta cita em va fer pensar en
la conferència de Brigitte Vasallo i Adriana Royo, titulada Conversaciones sobre el
amor. Cap al final de la xerrada, Vasallo parla de les identitats (de qualsevol tipus)
i com les concebem. En general, la societat sol fer-nos creure que, si no estem dins
una parcel·la definida, si ens movem en varis territoris, no som suficient en cap.
A més, ens fa por entrar en massa contacte amb una identitat diferent a la nostra,
perquè això resultaria en la pèrdua d’aquesta.
A partir d’aquesta premissa, explica el concepte d’ ”identitats estratègiques”. En
resum, un individu es pot descriure des de moltes perspectives diferents (dona, alta,
lesbiana, “txarnega”, etc.). però segons la situació, es dona pes a una identitat o a
una altra. Vasallo posa l’exemple: si estic en un espai homofòbic, la identitat lesbiana
destacarà per sobre les altres perquè és la que he de defensar, no m’he de defensar
pas per ser alta. I el mateix podria passar en un entorn masclista, on la identitat de
gènere sobresurt per sobre les altres. Planteja que les identitats no són reals, sinó
que són un mecanisme per relacionar-nos, i que sovint utilitzem quan ens trobem
amb desigualtats. Si tenim això en compte, que les identitats no tenen per què ser
rígides i úniques, ens permet no encasellar-nos i poder comprendre millor altres
persones, sense oposar-nos radicalment per alguna identitat diferent, ja que trobem
més punts en comú. A més, unir tots els punts de vista de les diferents identitats
que tenim ens permet tenir una visió crítica més rica. La nostra identitat política
és com un mosaic.

EL CONTRACTE CONTRASEXUAL
El contracte que Preciado planteja en el seu Manifest.
Aquella conferència no va ser el meu primer contacte amb la filòsofa Brigitte Vasallo: el segon any de la carrera ens van fer llegir un fragment de Pensamiento
monógamo, terror poliamoroso. La veritat és que una de les coses que agraeixo a
la universitat és haver-me presentat pensadores i textos com aquests, igual que
Paul B. Preciado, de qui ens van fer treballar un text durant el primer any. Vam
haver d’analitzar un tros del seu Manifiesto Contrasexual, i jo, sense haver-me ficat
mai tan profundament a qüestionar el gènere, el sexe i les pràctiques sexuals, em
vaig acabar comprant el llibre, pel gran interès que aquell petit fragment m’havia
generat.

Arxiu de gènere

186

“Voluntaria y corporalmente, yo, .......... renuncio a mi condición natural de hombre
o de mujer, a todo privilegio (social, económico, patrimonial) derivados de mi
condición sexual en el marco del sistema heterocentrado naturalizado.”
La cita que inicia aquest ítem és el primer paràgraf del contracte contrasexual que
Preciado proposa, en què es pot firmar estar d’acord amb el seu plantejament de
la societat, la seva estructura i les seves relacions des d’un punt de vista contrasexual. I què és, la contrasexualitat? Entre moltes altres coses, és un anàlisi crítica
de la diferència entre gènere i sexe, i les performativitats normatives que se’ns han
inscrit. És la proposta de canviar el contracte “natural” al qual estem sotmesos per
un contracte contrasexual. Defineix la sexualitat com a tecnologia, i no segueix els
binaris heterosexual/homosexual, home/dona o masculí/femení. El sexe, la sexualitat
i el gènere són tecnologies sociopolítiques complexes, i per això Preciado proposa
desnaturalitzar les seves concepcions tradicionals.
Afirma que el sistema sexe-gènere és un text construït socialment, on “ciertos
códigos se naturalizan, otros quedan elípticos y otros son sistemáticamente eliminados o tachados”. Per tant, l’objectiu de la contrasexualitat és destacar tots els
errors, desviacions i derives d’aquest text, que s’allunyen del sistema heterocentrat.

DILDOS
La plasticitat matèrica del gènere i la dildotectònica.
Sobre el gènere, Preciado critica en certs aspectes la visió de Judith Butler. Comenta que, a diferència del que ella exposava, el gènere no és simplement performatiu,
sinó que és prostètic: es dona en la materialitat dels cossos, i és alhora construït
i orgànic. La clau està en què el gènere difumina la separació entre la veritat i la
representació de la veritat, la natura i l’artifici, l’imitat i l’imitador. I aquestes característiques són compartides amb els dildos. Encara que en el nostre dia a dia no ens
ho plantegem, el dildo ha sigut objecte d’estudi de moltes teories queer i feministes,
i té molt més significats més enllà de ser una joguina sexual.
Preciado, a través de la dildotectònica (la contraciència que estudia l’aparició,
la formació i la utilització del dildo) explica que el dildo és disruptiu perquè és
l’indicador de la plasticitat sexual dels cossos, i que la masculinitat (i per tant la
feminitat) depèn de tecnologies socials i polítiques de construcció: quasi sempre
és equiparat a un penis, i d’aquesta manera delata les característiques compartides
que hi té, com plasticitat, transferibilitat i expropiabilitat. El dildo és l’inici de la
desconstrucció de l’heterosexualitat i la masculinitat, ja que suposa l’extracció de
l’òrgan en què es basa la identitat “d’home natural” del cos. Com que es converteix
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en una entitat aliena, el dildo permet desviar el sexe del “sexe de veritat” i dels rols
de gènere, i obrir noves pràctiques.
En conclusió:
“En el principio era el dildo. El dildo antecede al pene. Es el origen del pene.
La sexualidad es una tecnología hecha de máquinas, productos, instrumentos, aparatos, trucos, prótesis, redes, aplicaciones, programes, conexiones,
flujos de energía y información, interrupciones e interruptores, llaves, leyes
de circulación, lógicas, equipos, formatos, accidentes, detritus, mecanismos,
usos, desvíos…”

“LA MUJER QUE SE CASÓ CON LA ESPOSA DE SU HIJO”
Un conte inuit que transgredeix el gènere.
“Había una vez una anciana que deseaba a la esposa de su hijo, una joven muy
guapa. Este hijo suyo era cazador y a menudo se marchaba y no reaparecía hasta
varios días más tarde. Una vez, en una de esas ausencias, la anciana se sentó y se
hizo un pene de huesos y de piel de foca. Después, se ajustó el pene a la cintura con
una cuerda y se lo enseñó a su nuera, que exclamó:

embargo, no tardó en divisar a su propia madre, que remaba en dirección a la casa,
montada en un kayak con una gran foca capuchina. Tanto la madre como el hijo
cazaban siempre focas capuchinas muy grandes. La anciana llegó a la orilla y se
quitó la ropa antes de empezar a mover los pechos arriba y abajo, mientras decía:
-Dulce mujercita mía, te lo ruego, haz el favor de despojarme…
El hijo no quedó muy complacido con el comportamiento de su madre. Enseguida
salió de su escondite y le dio tal palo a la anciana que la mató.
-Ahora-le dijo a su esposa-, vas a tener que venirte conmigo pues el que era nuestro
hogar está maldito, y debemos marcharnos.
La esposa se puso a tiritar y a temblar con violencia. Lloraba y se lamentaba:
-Has matado a mi querido esposo.
Y así siguió llorando, desconsolada.

Conte recollit i adaptat per Angela Carter.

-¡Qué bonito…!
Y durmieron juntas. Pronto, la anciana empezó a salir de caza en un gran kayak de
piel, igual que su hijo. Y, cuando regresaba, se quitaba la ropa y movía los pechos
arriba y abajo, diciendo:
-¡Duerme conmigo, mi amada mujercita! Duerme conmigo…
Sucedió un día que el hijo regresó de su expedición y vio a las focas de su madre
tumbadas delante de su casa. Preguntó entonces a su mujer:
-¿De quién son esas focas?
Ella replicó:
-No es de tu incumbencia.
Como sospechaba de ella, cavó un hoyo detrás de su casa y se escondió allí. Se
imaginaba que algún cazador estaría beneficiándose a su mujer en su ausencia. Sin
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L’ANUNCI DE BENGLIS
De quan Lynda Benglis va crear un escàndol de revista
Com en el conte inuit, aquesta història també la protagonitza una dona amb un
dildo. Lynda Benglis va arribar a Nova York l’any 1964, i, enmig del context de les
revoltes racials i altres lluites socials, va estudiar a Brooklyn Museum Art School.
Envoltada d’artistes de renom i de galeries, va cabussar-se de ple en el món de
l’art. I deu anys després de la seva arribada, el 1974, va generar polèmica amb un
anunci a la revista Artforum.
A pàgina completa, Benglis apareixia vestida només amb unes ulleres de sol i una
arracada, untada en oli i amb el cabell curt pentinat cap enrere. En una posició
desafiant i segura, l’artista aguantava entre les cames un gran dildo de làtex. El
tracte amb la revista per imprimir la imatge va ser fet per Paula Cooper, la comerciant d’art de Benglis en aquell moment. L’artista va explicar, en una entrevista
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a la mateixa revista (però 44 anys després) que Cooper la va recolzar molt en la
publicació de la fotografia.
Tot i això, aquesta no era la primera imatge de Benglis que qüestionava el gènere i
la seva representació, malgrat fos la més controvertida.

EL TEU COS = CAMP DE BATALLA
La història de la peça de Barbara Kruger
Igual que Lynda Benglis, Barbara Kruger va viure i va formar-se com a artista i
dissenyadora en el context de les lluites socials a Estats Units durant els 60 i 70
i la seva obra ho reflecteix. Amb el seu estil propi ja completament consolidat, el
1989 Kruger va crear Untitled (Your body is a battleground) per la manifestació a
Washington pels drets reproductius i a favor de l’avortament.
Com en la majoria de les seves peces, en aquesta Kruger va utilitzar una fotografia
apropiada del món popular i estereotipat de les revistes i anuncis. La cara simètrica i quasi perfecte és dividida en dos, en positiu i en negatiu. Kruger recorria a
aquestes imatges per treballar les representacions de “la dona”: més que representar
a algú en concret, representen un ideal, la dona platònica. Sobre la fotografia, es
llegeix el text escrit en Futura sobre pastilles vermelles.
Encara que la peça va ser feta específicament per aquesta manifestació, l’eslògan
es pot interpretar molt més enllà del dret a decidir sobre la reproducció. El cos,
lluny de ser una entitat lliure i neutral, és un camp de batalla on es lluiten guerres
polítiques que, tot i venir de fora de l’individu, l’afecten directament.

CARTOGRAFIES (CORPORALS I GEOGRÀFIQUES)
Com es creen els mapes de/i els cossos
El cos és un lloc de lluita, és mapeja com un espai en què s’inscriuen normes culturals que dicten els desitjos, les formes de ser i sentir. Per tant, la construcció i
representació dels cossos no difereix tant de la construcció i representació d’altres
espais més “convencionals”.
Un mapa és una representació convencionalitzada, sobre una superfície plana, d’un
territori concret a una escala donada. Com millor replica el subjecte d’estudi, més
acurat és el mapa. Les noves tecnologies i la ciència esborren els límits entre realitat
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i mite, i perpetuen i són el súmmum de la concepció del món a través dels mapes, i
no al revés. Tot i que pot semblar que són representacions perfectament acurades
del territori, Google Maps, per exemple, utilitza el Mercator, una projecció desenvolupada durant el segle XVI, i que distorsiona el tamany de les regions, encara que
en mantingui la forma. Com que fa més grans els territoris com més s’acosten als
pols, el mapa promou, encara que sigui inconscientment, una actitud imperialista
dels territoris del nord cap als del sud.
Els mapes són, en realitat, textos culturals, mecanismes arbitraris de representació, que acostumen a ser opacs i distorsionants, i representen una visió concreta
del món. De fet, el simple fet de crear un mapa és retòric en si mateix, ja que se
seleccionen certs elements, se n’ometen d’altres i es creen jerarquies. Focault va
afirmar que els mapes estan regits per certes normes, que canvien segons la cultura i s’amaguen darrere una abstracció aparentment objectiva del territori. Des
del segle XVII, els mapes han promogut un cert model de coneixement, que és
vertader i progressiu, i un mirall de la natura. Per tant, els mapes són imatges que
serveixen per definir relacions socials i mantenir certes normes, tot darrere una
màscara. Els mapes són tan convincents perquè es veuen recolzats com a imatge
per les normes socials, que alhora promouen, i per la mesura del territori. El poder és implícitament aplicat a la creació dels mapes, i, alhora, aquestes imatges el
reforcen i amplien.

LOS OJOS DEL TOPO
La representació i concepció històriques dels sexes
*En aquest ítem es relaciona directament la biologia i òrgans amb el gènere per
qüestions històriques.
Com amb els territoris, els cossos i els òrgans han sigut representats des de fa
segles, i els seus dibuixos i topografies canvien a mesura que la ciència i tecnologia
avancen. Thomas Laqueur, a La Construcción Del Sexo, estudia com s’han representat i concebut històricament els cossos, i com s’han diferenciat entre femenins
i masculins.
A l’antiguitat, va iniciar-se la concepció de la cultura occidental que tant homes
com dones compartien l’anatomia: els genitals associats a les dones eren els inversos
dels associats als homes, com afirmava Galè de Pèrgam.
Piensa primero, por favor, [en los órganos genitales] del hombre, doblados
hacia adentro y extendidos entre el recto y la vejiga. Si se hiciera esto, el
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escroto ocuparía necesariamente el lugar del útero, con los testículos en
su parte exterior, uno a cada lado. – citat per Laqueur, La Construcción
Del Sexo
Igual que els ulls dels talps, que tenen la mateixa estructura que els dels altres animals, però no funcionen, es considerava que les dones eren inferiors i imperfectes,
ja que els seus cossos eren els derivats “erronis” dels dels homes. En aquesta època,
i per autors com Aristòtil, el que avui en dia entenem com les construccions socials
del gènere eren veritats naturals. Segles més tard, el 1559, Renaldus Columbus
va declarar haver “descobert” el clítoris, i com a auto declarat conqueridor va
donar nom a aquest “penis femení”: amor o dolçor de Venus. Aquest va ser un
punt d’inflexió per la concepció que s’havia tingut fins aleshores del sexe únic: les
dones no podien tenir alhora un penis invertit i interior (la vagina) i un exterior (el
clítoris). Tot i això, la resta d’autors renaixentistes no van capficar-se en aquesta
contradicció.
“La historia de la representación de las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres resulta, por tanto, extraordinariamente independiente de la
estructura real de esos órganos o de lo que se conocía sobre ellos. Era la
ideología y no la precisión de las observaciones lo que determinaba cómo
se veían y cuáles eran las diferencias que importaban.” – Laqueur, La Construcción Del Sexo
Segons Laqueur, el sexe com el coneixem va ser creat en el segle XVIII. Els òrgans
reproductius van passar a manifestar la diferència indubtable i la jerarquia entre
els cossos. El cos natural es va convertir en el discurs social, que establia les dinàmiques entre home i dona: “En otras palabras, se inventaron los dos sexos como
nuevo fundamento para el género.”

PRODUCCIÓ I CONTROL
dels cossos: biopolítica
L’anterior cita de Laqueur, que tancava l’últim ítem, és un dels exemples de com
la biopolítica, terme encunyat per Foucault, actua sobre els cossos. El biopoder
utilitza la natura per definir qui som gràcies a la ciència i tecnologia moderna, i
així produir i alhora controlar els cossos.
“Es decir que puede existir un “saber” del cuerpo que no es exactamente la
ciencia de su funcionamiento, y un dominio de sus fuerzas que es más que la
capacidad de vencerlas: este saber y este dominio constituyen lo que podría
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llamarse la tecnología política del cuerpo. Indudablemente, esta tecnología
es difusa, rara vez formulada en discursos continuos y sistemáticos; se compone a menudo de elementos y de fragmentos, y utiliza unas herramientas
o unos procedimientos inconexos…Además, no es posible localizarla ni en
un tipo definido de institución, ni en un aparato estatal. Estos recurren a
ella; utilizan, valorizan e imponen algunos de sus procedimientos. Pero ella
misma en sus mecanismos y sus efectos se sitúa a un nivel muy distinto.” –
Foucault, Vigilar y Castigar
Des dels feminismes s’ha criticat la ciència i la tecnologia en el context d’una
crítica al patriarcat com una de les estructures de poder socials. El biopoder ha
sigut utilitzat al llarg de la història per crear jerarquies i l’esborrat i discriminació
de totes aquelles persones que han sigut traslladades als marges d’allò hegemònic.
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