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andrea (mujer tenía que ser)

aura (ninguna mujer tiene un orgasmo limpiando la cocina i no hi som 
totes)

berta (no hi som totes)

cris (no hi som totes)

emma (ninguna mujer tiene un orgasmo limpiando la cocina)

gaece (marc teòric, mujer tenía que ser i no  hi som totes)

g.m.m. (el cabreig mensual no és per la regla, és per la bretxa salarial)

jana (no hi som totes)

jordi (mamá, el amor no duele)

marc (ninguna mujer tiene un orgasmo limpiando la cocina i mamá, el 
amor no duele)

marina (mamá, el amor no duele)

marina (mamá, el amor no duele)

marta  (que te la chupe siri)

merienda (mamá, el amor no duele)

plaigi (marc teòric i marc pràctic)

pulpo dumbo (ninguna mujer tiene un orgasmo limpiando la cocina i 
mamá, el amor no duele) 

uriel (ninguna mujer tiene un orgasmo limpiando la cocina  i  mujer tenía 
que ser)

wavee (mamá, el amor no duele  i mujer tenía que ser)





aquest projecte no existiria sense tot l'equip de coautoris que 
l'han construït i dissenyat al nostre costat. gràcies per participar, 
transformar, reivindicar, involucrar-vos, i gaudir de cada segon 
compartit. 

gràcies a la sílvia, a l'oriol, a la marta, a la kat, a l'aina, a en kevin, a 
en jordi i a en sergi per estar allà quan lis necessitàvem. gràcies, 
també, al nostre cercle social, per motivar-nos  i donar-nos forces 
quan ja estàvem molt cansadis.

i gràcies a tu, lúa coderch, per compartir amb nosaltres
tots els teus coneixements, per assessorar-nos i  animar-nos,
ĄĔðǎÄéĉǎðÄąğØĉǎÄąÄðǎǎŦöąǎÀÄǎĂÄééƧǎðöĉéĐąÄĉƨǎĂéØÐØƨǎĉöïǎºöðĉºØÄðĐĉǎØǎ
sabem, que aquest projecte, sense tu acompanyant-nos, no hauria 
estat possible.

https://licebergquecaldesfer.design/

https://licebergquecaldesfer.design/
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1. no ens faran callar: 

introduïm el projecte a partir del camp empíric i l’objecte d’estudi escollit, la 
nostra hipòtesi, els nostres objectius, la nostra metodologia i l’explicació de la 
constel·lació d’objectes de disseny creada.

2. veus situades: 

expliquem breument algunes de les decisions formals i metodològiques que 
més han condicionat el projecte, a nosaltres com a col·lectiu, i la raó per la qual 
les hem preses.

3. l’iceberg que cal desfer:
 
 3.1. si ens toquen a una, ens toquen a totes: 

ÄĥĂéØººØ÷ǎÐą²ťºǎÀÄǎĄĔËǎÄðĉǎÕǎÀĔĐǎǎĂéðĐÄãąƽðöĉǎØǎťðéïÄðĐǎÀĔąǎǎĐÄąïÄǎ
ĄĔÄĉĐǎĂąöãÄºĐÄƧǎÅĉǎéǎãĔĉĐØťººØ÷ǎÀÄéǎĂąöãÄºĐÄƧ

 3.2. companyerisme feminista: 

explicació detallada de les nostres metodologies de treball, les que impliquen 
únicament a plaigi i també aquelles que estructuren els processos de 
cocreació, procurant aplicar una la lògica no extractivista.

4. la revolució serà feminista, o no serà: 

és el marc teòric d’aquest projecte, i està dividit en tres subapartats. el primer 
és una breu història del feminisme, a continuació tractem l'onada feminista 
ºĐĔéƨǎØǎĂÄąǎĕéĐØïƨǎÄéĉǎŦĔÄðĐĉǎÀÄéǎÏÄïØðØĉïÄǎĄĔÄǎÕðǎðĐǎĂąÄØĥÄðĐǎÄðǎéǎ
història.

 4.1. som les netes de les bruixes que no vau poder cremar: 

breu història del feminisme a través de les seves onades, destacant tant les 
reivindicacions més pròpies de cadascuna d’elles, com els esdeveniments i 
ťĐÄĉǎïÅĉǎØïĂöąĐðĐĉƧ

 4.2. organitzades i combatives: 

tractem la quarta onada del feminisme analitzada seguint la mateixa 
estructura que el llibre de sonia reverter i maría medina-vicent, el feminismo 
ÄðǎŭůǎÕĉÕĐÐĉƨǎØǎðéØĐīÄïǎºöïǎéÄĉǎĥąĥÄĉǎĉöºØéĉǎÕØǎÕðǎØðŦĔÝĐǎÄðǎÄéǎ
creixement que està vivint el feminisme.

 4.3. juntes som més perilloses que el foc: 

la lluita feminista ha combatut moltes problemàtiques complexes i diverses, 
ÀØğÄąĉØťºðĐƽĉÄǎéÄĉǎğÄĔĉǎØǎÄéĉǎĂöĉØºØöðïÄðĐĉǎéǎééąÐǎÀÄǎéǎÕØĉĐûąØƨǎºöïǎĉØǎÄĉǎ
ĐąºĐÅĉǎÀǇŦĔÄðĐĉƧǎ

vamos a 
portarnos mal
aquí trobareu una petita descripció per cada apartat d'aquest projecte. 
a través d’aquesta guia de navegació es pot fer una lectura més 
ordenada i acompanyada.



1. no ens faran callar: 

introduïm el projecte a partir del camp empíric i l’objecte d’estudi escollit, la 
nostra hipòtesi, els nostres objectius, la nostra metodologia i l’explicació de la 
constel·lació d’objectes de disseny creada.

2. veus situades: 

expliquem breument algunes de les decisions formals i metodològiques que 
més han condicionat el projecte, a nosaltres com a col·lectiu, i la raó per la qual 
les hem preses.

3. l’iceberg que cal desfer:
 
 3.1. si ens toquen a una, ens toquen a totes: 

ÄĥĂéØººØ÷ǎÐą²ťºǎÀÄǎĄĔËǎÄðĉǎÕǎÀĔĐǎǎĂéðĐÄãąƽðöĉǎØǎťðéïÄðĐǎÀĔąǎǎĐÄąïÄǎ
ĄĔÄĉĐǎĂąöãÄºĐÄƧǎÅĉǎéǎãĔĉĐØťººØ÷ǎÀÄéǎĂąöãÄºĐÄƧ

 3.2. companyerisme feminista: 

explicació detallada de les nostres metodologies de treball, les que impliquen 
únicament a plaigi i també aquelles que estructuren els processos de 
cocreació, procurant aplicar una lògica no extractivista.

4. la revolució serà feminista, o no serà: 

és el marc teòric d’aquest projecte, i està dividit en tres subapartats. el primer 
és una breu història del feminisme, a continuació tractem l'onada feminista 
ºĐĔéƨǎØǎťðéïÄðĐƨǎÄéĉǎŦĔÄðĐĉǎÀÄéǎÏÄïØðØĉïÄǎĄĔÄǎÕðǎðĐǎĂąÄØĥÄðĐǎÄðǎéǎ
història.

 4.1. som les netes de les bruixes que no vau poder cremar: 

breu història del feminisme a través de les seves onades, destacant tant les 
reivindicacions més pròpies de cadascuna d’elles, com els esdeveniments i 
ťĐÄĉǎïÅĉǎØïĂöąĐðĐĉƧ

 4.2. organitzades i combatives: 

tractem la quarta onada del feminisme analitzada seguint la mateixa 
estructura que el llibre de sonia reverter i maría medina vicent, el feminisme 
en 35 hashtagsƨǎØǎðéØĐīÄïǎºöïǎéÄĉǎĥąĥÄĉǎĉöºØéĉǎÕØǎÕðǎØðŦĔÝĐǎÄðǎÄéǎ
creixement que està vivint el feminisme.

 4.3. juntes som més perilloses que el foc: 

la lluita feminista ha combatut moltes problemàtiques complexes i diverses, 
ÀØğÄąĉØťºðĐǎéÄĉǎğÄĔĉǎØǎÄéĉǎĂöĉØºØöðïÄðĐĉǎéǎééąÐǎÀÄǎéǎÕØĉĐûąØƨǎºöïǎĉØǎÄĉǎ
ĐąºĐÅĉǎÀǇŦĔÄðĐĉƧǎ

5. no he nascut dona per morir per ser-ho: 
ǏǏ
 5.1. patriarcado en venta:

en aquest apartat tractem el sistema patriarcal, i com s’ha anat prenent 
ºöðĉºØËðºØǎÀÄǎéǎÀÄĉØÐĔéĐĐǎÄĥØĉĐÄðĐǎǎĂąĐØąǎÀÄǎĂöĉąǎðöïĉǎǎºÄąĐÄĉǎ
problemàtiques i realitats.

 5.2. si te cansa que hablemos de machismo, imagina sufrirlo cada día:

ĂąÄĉÄðĐÄïǎéǇïĔéÄĐǎÀÄéǎðöĉĐąÄǎĂąöãÄºĐÄƨǎéǇØºÄ¹ÄąÐǎÀÄǎéÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎÀÄǎÐËðÄąÄƨǎ
la base des de la qual hem desenvolupat totes les metodologies i de la que 
deriva la constel·lació d’objectes.

ŰƧǎŦØĂöǎĂÄąǎÕğÄąǎÀÄǎĉÄÐĔØąǎĂąöĐÄĉĐðĐǎĂÄąǎĄĔÄĉĐǎïÄąÀƩǎ

en aquest apartat veurem la composició del marc pràctic, on a través de 
éǇÄĉĐąĔºĐĔąºØ÷ǎÏÄĐǎǎĂąĐØąǎÀǇÄĥĂÄąØËðºØÄĉǎØǎÕØĉĐûąØÄĉǎÀÄǎğØÀƨǎÕÄïǎÄĥĐąÄĐǎ
ĉØĉǎºöðĐÄĥĐöĉǎöǎÏïÚéØÄĉǎÀÄǎğØöéËðºØÄĉƨǎĄĔÄǎÀÄĉǎÀÄéǎðöĉĐąÄǎĂĔðĐǎÀÄǎğØĉĐƨǎĉ÷ðǎ
l’origen d’aquestes problemàtiques, sempre des d’una perspectiva crítica 
i reivindicativa, i sent conscients que aquest apartat estarà en constant 
correcció i actualització.

 6.1. el cabreig mensual no és per la regla, és per la bretxa salarial: 

éÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎǎĐąºĐąǎÄðǎĄĔÄĉĐǎĂąĐĐǎĉ÷ðǎéǎÀÄĂÄðÀËðºØǎÄºöðûïØºǎ
(control de despeses i desigualtat salarial), el sostre de vidre (no prosperar 
per ser dona, per edat o per ser mare), la desvaloració de les tasques 
reproductives i la invisibilització en segons quins llocs de treball, desigualtats 
que es troben inscrites al sistema socioeconòmic.

 6.2. ninguna mujer tiene un orgasmo limpiando la cocina:

en aquest apartat es treballa l’atribució natural de drets i deures (tasques de 
ąÄĂąöÀĔººØ÷ƨǎÀÄǎºĔąƨǎéǎºöðºØéØºØ÷ǎØǎéÄĉǎÏÄØðÄĉǎÀöïËĉĐØĄĔÄĉƸƨǎéǇðĔéưéºØ÷ƨǎéǎ
ğéöąºØ÷ǎÀÄĉØÐĔéǎÀÄǎéÄĉǎÄïöºØöðĉǎƷïØĐãð½ðĐǎąÄéĐĉǎºöïǎÄéĉǎÀÄǎéǎÕØĉĐËąØǎØǎéǎ
ÕØĂÄąĉÄðĉØ¹ØéØĐĐƸƨǎØǎťðéïÄðĐƨǎéǎÀÄĉğéöąºØ÷ƨǎÀÄĉǎÀÄéĉǎąöéĉǎÀÄǎÐËðÄąÄƧ

 6.3. mamá, el amor no duele: 

éǇïöąǎąöï²ðĐØºǎÕǎÄĉĐĐǎĔðǎØðĉĐąĔïÄðĐǎÀÄǎãĔĉĐØťººØ÷ǎÀÄǎïöéĐÄĉǎÀÄǎéÄĉǎ
ğØöéËðºØÄĉǎĄĔÄǎÄĉǎĐąºĐąðǎÄðǎĄĔÄĉĐǎĂąĐĐǎºöïǎéǎÐÄéöĉØƨǎÄéǎºöðĐąöéƨǎÄéǎ
ĥðĐĐÐÄǎÄïöºØöðéǎƷĉØĐĔºØöðĉǎĐûĥØĄĔÄĉǎãĔĉĐØťºÀÄĉǎĂÄéǎºöïĂöąĐïÄðĐǎÀǇÄééƸƨǎ
la culpabilització per no ser la parella perfecta, la servitud sexual dintre de 
relacions sexoafectives; la violació, la humiliació i la infravalorització, on també 
ÕØǎÕǎéĐąÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎºöïǎąǎÄéǎºąØĐƨǎéǇØðĉĔéĐƨǎéǇïÄð½ƨǎéǇÐąÄĉĉØ÷ǎÏÚĉØºǎØǎ
l’assassinat.

 6.4. mujer tenía que ser:

éÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎÄĉĂÄºÚťĄĔÄĉǎºĂǎǎéǎÀöðƨǎÅĉǎǎÀØąƨǎÄéǎĉÄĥØĉïÄƨǎØðºéöĔÄðǎ
fenòmens i mecanismes tan variats com ara la taxa rosa, les narratives 
sexistes, el tabú menstrual, el llenguatge sexista, els micromasclismes, la 
infantilització de la dona, el paternalisme, el ghostingƨǎéǎğØöéËðºØǎö¹ĉĐËĐąØºǎØǎéǎ
misogínia.

 6.5. que te la chupe siri: 

el cos de la dona com a objecte de consum, el sostre de diamant, la cultura de 
éǎğØöéºØ÷ǎØǎéǇ¹ĕĉǎĉÄĥĔéǎĉÄąðǎÀØÏÄąÄðĐĉǎğØöéËðºØÄĉǎÀÄǎÐËðÄąÄǎĄĔÄǎÄĉǎĐąºĐąðǎ
en aquest apartat.

 6.6. no hi som totes: 

cal implicar-se, fer-se responsables, recolzar i visibilitzar les lluites que 
sorgeixen de la creativitat social, afectiva i sexual, l’erradicació de la 
desigualtat, el no essencialisme, la lluita contra les fòbies lgtbiaq+, la 
ØðĐÄąĉÄººØöðéØĐĐƨǎØǎťðéïÄðĐƨǎéÄĉǎąÄØğØðÀØººØöðĉǎÀÄǎºöéưéÄºĐØĔĉǎÄðǎĂöĉØºØ÷ǎ
desigual.

7. a las cosas por su nombre, joder:  

éǎťðéǎÀÄǎéǎïÄïûąØǎąÄºöééØïǎĔðǎÐéöĉĉąØǎĂÄąǎÀÄØĥąǎºöðĉĐ²ðºØǎÀÄǎºÄąĐĉǎ
conceptes que són importants i necessaris en el marc del nostre projecte.

8. no nos mires, únete: 

en aquest apartat hi ha explicades algunes de les conclusions del projecte que 
s’han anat formant al llarg de la investigació tant en el pla teòric com en el 
pràctic.

9. somos las hijas bastardas de la sociedad: 

¹Ø¹éØöÐąťǎÄïĂąÀƧ



vamos a 
portarnos mal
aquí trobareu una petita descripció per cada apartat d'aquest projecte. 
a través d’aquesta guia de navegació es pot fer una lectura més 
ordenada i acompanyada.
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abstract0

éǍĔąÐËðºØǎĂąöğöºÀǎĂÄéĉǎÏÄïØðØºØÀØĉƨǎºöïǎǎÐąðǎºéÚïĥǎÀÄǎéÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎ
ÀÄǎÐËðÄąÄƨǎÏǎĄĔÄǎðöĉéĐąÄĉƨǎïąĐĐǎãöðǎÐØąéĐǎØǎØąÄðÄǎĂéīƨǎºöïǎǎ
col·lectiu plaigi, operant sota un manifest per la llibertat d'expressió, el 
feminisme i la lluita interseccional, pretenguem, si més no, tornar a posar 
ĄĔÄĉĐÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎĉö¹ąÄǎéǎĐĔéƨǎĔðǎºöĂǎïÅĉƨǎðéØĐīðĐƽéÄĉƨǎºąØĐØºðĐƽ
les i presentant, a través de les eines que ens dóna el disseny, diverses 
propostes que poden ajudar a prosperar en aquest canvi que totis 
ÄĉĂÄąÄïǎï¹ǎ²ðĉØÄĉƩǎéǎťǎÀÄǎéÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎÀÄǎÐËðÄąÄƧ

l'iceberg que cal desfer tracta les problemàtiques que s'inclouen dins de 
éÄĉǎðöïÄðÀÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎÀÄǎÐËðÄąÄƨǎĂąĐØðĐǎÀǇĔðǎØðÏöÐąťǎĂąÄÄĥØĉĐÄðĐǎ
ĄĔÄǎïöĉĐąǎºöïǎéÐĔðÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎĉ÷ðǎğØĉØ¹éÄĉǎØǎÀǇéĐąÄĉǎąöïðÄðǎ
ĉĔ¹ïÄąÐØÀÄĉƨǎĐéïÄðĐǎºöïǎĔðǎØºÄ¹ÄąÐƧǎÕÄïǎÀÄºöðĉĐąĔØĐǎéǎØðÏöÐąťǎØðØºØéǎ
ĂÄąǎǎºöðĉĐąĔØąƽðÄǎĔðǎÀÄǎðöğƨǎÏÄðĐƽéǎðöĉĐąǎØǎĂöąĐðĐƽÕØǎÄĥĂÄąØËðºØÄĉƨǎ
les nostres i les de les persones amb qui hem treballat, i també lectures, 
cobrint així algunes de les mancances que hi hem trobat. tot i això, som 
conscients que aquest projecte no és cap conclusió, ni pot, òbviament, 
ąÄĉöéÀąÄǎÄéǎĂąö¹éÄïƨǎĉØð÷ǎĄĔÄǎğöéǎĉĉÄðĦéąǎĔðǎĔąÐËðºØƨǎéǎðÄºÄĉĉØĐĐǎ
d’atendre un problema que necessita que els nostres plantejaments 
estiguin en constant revisió i canvi, buscant afegir noves veus, i per tant 
noves mirades.

així doncs, l'iceberg que cal desfer, presenta un total de sis conjunts de 
peces, que inclouen crítiques iròniques i propostes de solució i/o canvi 
respecte als sis contextos que hem trobat que fomenten les diferents 
ğØöéËðºØÄĉǎÀÄǎÐËðÄąÄƧ

la memòria del projecte és alhora un quadern de treball, incloent-hi no 
ðöïÅĉǎéÄĉǎťĐĥÄĉǎïÄĐöÀöéûÐØĄĔÄĉǎØǎĐËºðØĄĔÄĉǎÀØĉĉÄðĦÀÄĉǎØǎÄïĂąÀÄĉǎ
ĂÄąǎðöĉéĐąÄĉƨǎĉØð÷ǎĄĔÄǎĉǇĂöąĐÄðǎĐï¹ÅǎÄéĉǎąĥØĔĉǎÀÄǎéÄĉǎťĐĥÄĉǎØǎéǎąÄĉĐǎ
ÀǇØðĉĐąĔïÄðĐéǎÄïĂąĐǎĂÄąĄĔËǎĄĔéĉÄğöéǎÕöǎĂĔÐĔØǎĔĉąǎÄðǎÄéǎÏĔĐĔąƨǎ
ĉĉÄðĦéðĐǎĄĔÄǎĄĔÄĉĐǎÅĉǎĔðǎĂąöãÄºĐÄǎö¹ÄąĐƧǎǎĐąğÅĉǎÀǍĄĔÄĉĐǎïËĐöÀÄǎ
ØǎÀÄéǎĉØĉĐÄïǎÀǇÄĐØĄĔÄĐĐÐÄǎĄĔÄǎÕÄïǎÏÄĐǎĉÄąğØąƨǎĐï¹ÅǎĄĔÄÀǎąÄŦÄºĐØĐǎÄéǎ
ĉØĉĐÄïǎÀÄǎºöĔĐöąØÄĉǎĔĐØéØĐīĐƨǎĂÄąĄĔËƨǎï¹ǎĔðǎéûÐØºǎðöǎÄĥĐąºĐØğØĉĐƨǎ
nosaltres, actuant com a coordinadoris, volem mantenir present la varietat 
ÀǍöĂØðØöðĉǎØǎÄĥĂÄąØËðºØÄĉǎĄĔÄƨǎǎĐąğÅĉǎÀǇĔðǎĂąöºÅĉǎÀÄǎºöºąÄºØ÷ƨǎÕðǎÀöðĐǎ
forma a una constel·lació d'objectes de disseny.
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la urgencia provocada por los feminicidios, como el gran 
clímax de las violencias de género, hace que nosotras, 
martta joan giralt e irene plaza, como colectivo plaigi, 
öĂÄąðÀöǎ¹ãöǎĔðǎïðØťÄĉĐöǎĂöąǎéǎéØ¹ÄąĐÀǎÀÄǎÄĥĂąÄĉØ÷ðƨǎ
el feminismo y la lucha interseccional, pretendemos, si 
más no, volver a poner estas violencias sobre la mesa, 
una vez más, analizándolas, criticándolas y presentando, 
a través de herramientas que se nos da en el diseño, 
diversas propuestas que pueden ayudar a prosperar en 
ÄĉĐÄǎºï¹ØöǎĄĔÄǎĐöÀÄĉǎÄĉĂÄąïöĉǎºöðǎðĉØĉƩǎÄéǎťðǎÀÄǎéĉǎ
violencias de género.

l'iceberg que cal desfer trata las problemáticas que 
incluyen dentro de las nombradas violencias de género, 
partiendo de una infografía preexistente que muestra 
como algunas de estas violencias son visibles y otras 
se encuentran sumergidas, como un iceberg. hemos 
deconstruido la infografía inicial para construir otra de 
nueva, haciéndola nuestra y aportando experiencias, 
las nuestras y las de las personas con las que hemos 
trabajado, y también lecturas, cubriendo así algunas 
carencias que hemos encontrado. aún así, somos 
conscientes que este proyecto no es ninguna conclusión, 
ni puede, evidentemente, resolver el problema, sino que 
quiere señalar una urgencia, la necesidad de atender un 
problema que necesita que nuestros planteamientos estén 
en constante revisión y cambio, buscando añadir nuevas 
voces, y por lo tanto nuevas miradas.

así pues, l'iceberg que cal desfer, presenta un total de 
seis conjuntos de piezas, que incluyen críticas irónicas 
y propuestas de solución y/o cambio respecto los seis 
contextos que hemos encontrado que fomenta las 
diferentes violencias de género.

la memoria del proyecto es a la vez un cuaderno de 
Đą¹ãöƨǎØðºéĔĦÄðÀöǎðöǎĉöéöǎéĉǎťºÕĉǎïÄĐöÀöé÷ÐØºĉǎĦǎ
técnicas diseñadas y utilizadas por nosotras, sino que se 
õÀÄðǎĐï¹ØÅðǎéöĉǎąºÕØğöĉǎÀÄǎéĉǎťºÕĉǎĦǎÄéǎąÄĉĐöǎÀÄǎ
herramientas utilizado para que cualquiera lo pueda usar 
en un futuro, señalando que este es un proyecto abierto. 
a través de este método y del sistema de etiquetas que 
ÕÄïöĉǎÕÄºÕöǎĉÄąğØąƨǎĐï¹ØÅðǎĄĔÄÀǎąÄŦÄãÀöǎÄéǎĉØĉĐÄïǎ
de coautoras utilizando, porque, con una lógica no 
extractivista, nosotres, actuamos como coordinadores, 
no queremos que se olvide la variedad de opiniones y 
experiencias que, a través de un proceso de cocreación, 
han dado forma a la constelación de objetos de diseño.

the urgency caused by femicides, as the great climax of 
gender violence, make us, martta joan giralt and irene 
plaza, as a collective plaigi, working under a manifest for 
ÏąÄÄÀöïǎöÏǎĉĂÄÄºÕǎðÀǎÏÄïØðØĉïǎðÀǎØðĐÄąĉÄºĐØöðéǎťÐÕĐƧǎ
we pretend to put these violence on the table again, once 
again, analyzing, criticizing and presenting, through design 
tools, in addition to various proposals that can help to this 
change prosper and that we all look forward to: the end of 
gender violence.

l'iceberg que cal desfer, deals with the problems included 
within the designate gender violence, starting from a 
pre-existing infographic that shows how some of these 
types of violence are visible and others are submerged, like 
a iceberg. we have deconstructed the initial infographic 
design a new one, making it our own and providing 
experiences, ours and those of the people with whom 
we have worked, and also literature, and covering some 
ÀÄťºØÄðºØÄĉǎĐÕĐǎĠÄǎÕğÄǎÏöĔðÀƧǎÄğÄðǎĉöƨǎĠÄǎąÄǎĠąÄǎ
that this project is not a conclusion, can not solve the 
problem, the purpose is to point out an urgency, the need 
to address a problem that needs our approaches to be 
constantly reviewed and changed, seeking to add new 
voices, and therefore new perspectives.

thus, l'iceberg que cal desfer presents a total of six sets of 
pieces, which include ironic criticisms and proposals for 
solutions and/or change with respect to the six contexts 
that we have found that promote different gender 
violence.

the project report is also a workbook, including not only 
ĐÕÄǎïÄĐÕöÀöéöÐØºéǎðÀǎĐÄºÕðØºéǎťéÄĉǎÀÄĉØÐðÄÀǎðÀǎ
ĔĉÄÀǎ¹ĦǎĔĉƨǎ¹ĔĐǎéĉöǎĐÕÄǎĉÕÄÄĐĉǎöÏǎĐÕÄǎťéÄĉǎðÀǎĐÕÄǎąÄĉĐǎ
of the instruments used so that anyone can use it. in the 
future, noting that this is an open project. through this 
method and the labeling system we have used, the co-
ĔĐÕöąĉÕØĂǎĉĦĉĐÄïǎĔĉÄÀǎØĉǎéĉöǎąÄŦÄºĐÄÀƨǎ¹ÄºĔĉÄƨǎĠØĐÕǎ
a non-extractivist logic, we, acting as coordinators, want 
to keep in mind the variety of opinions and experiences 
that, through a process of co-creation, have shaped a 
constellation of design objects.
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ens maten cada dia, i al diari segueix posant que som 
ǄĐąö¹ÀÄĉǎïöąĐÄĉǅƧǎĄĔËǎðöǎğÄØÄïǎĄĔÄǎïéÐąĐǎĄĔÄǎĉØÐĔØǎ
complicat hem de saber veure els signes previs, que no són 
ĂöºĉƨǎØǎĄĔÄǎĐï¹ÅǎÕðǎÀÄǎĉÄąǎºöðĉØÀÄąĐĉǎºöïǎǎğØöéËðºØƮǎØǎ
si, ens hem plantat, hem cridat als quatre vents que ningú 
ens ha de fer cap comentari pel nostre cos si no li hem 
demanat pas, que un no sempre serà un no, i que els rols 
ÀÄǎÐËðÄąÄǎÕðǎÀÄǎÀÄĉĂąËØĥÄąǎĂÄąǎĉĉöéØąǎĔðǎĉöºØÄĐĐǎ
igualitària i plena i amb llibertat d'expressió.

l’iceberg que cal desfer, pretén mostrar que aquestes 
ğØöéËðºØÄĉǎĉ÷ðǎĔðǎĥąĥǎØðĐÄąąÄéºØöðÀǎǎĐąğÅĉǎÀÄǎéǎ
construcció d'una constel·lació d'objectes dissenyats per 
a facilitar la visibilització d'aquestes petites, però molt 
ĉØÐðØťºðĐĉƨǎğØöéËðºØÄĉǎĄĔÄǎÄðĉǎÄðğöéĐÄðǎØǎÏÄºĐÄðǎǎĐöĐÄĉǎ
aquelles persones que en algun moment hagin estat 
considerades dones.

la pregunta, al voltant de la qual ha sorgit i s’ha estructurat 
el projecte, és com es poden fer visibles, a través d’objectes 
de disseny, aquells comportaments que socialment estan 
més acceptats i que actuen com a base del fenomen 
ÄĉĐąĔºĐĔąéǎÀÄǎéǎğØöéËðºØǎÀÄǎÐËðÄąÄƨǎĂÄąǎØĥÚǎĂöÀÄąǎ
enfrontar-los, tot apuntant a la transformació de les 
relacions i situacions que existeixen sota la clau d’aquesta 
problemàtica.

ØĥÚǎÀöðºĉƨǎÕÄïǎğöéÐĔĐǎïöĉĐąąǎéǎğØöéËðºØǎÀÄǎÐËðÄąÄǎºöïǎ
un fenomen estructural que es sustenta en comportaments 
explícits i socialment reconeguts com agressius, i d’altres 
més invisibles i/o socialment acceptats, tot buscant 
éǎğØĉØ¹ØéØĐīºØ÷ǎÀÄǎéÄĉǎÀØÏÄąÄðĐĉǎÏöąïÄĉǎÀÄǎğØöéËðºØǎǎ
ĐąğÅĉǎÀǇö¹ãÄºĐÄĉǎÀÄǎÀØĉĉÄðĦǎĄĔÄǎĐÄðÄðǎÐËðºØǎØǎĉ÷ðǎĔðǎ
temptativa per transformar relacions i situacions.

ÄéǎĂąöãÄºĐÄǎĂąĐÄØĥǎÀÄǎéǎąÄĂąÄĉÄðĐºØ÷ǎÐą²ťºǎÀÄǎ
éÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎÀÄǎÐËðÄąÄǎǎĐąğÅĉǎÀÄǎéǇØºÄ¹ÄąÐƨǎºąÄĐǎ
öąØÐØð²ąØïÄðĐǎǎéǎĔðØğÄąĉØĐĐǎÀÄǎğéËðºØƨǎºöïǎǎØðÏöÐąťǎ
que acompanyava un informe, l’anomenat proyecto 
iceberg. nosaltres hem volgut reprendre la problemàtica 
que representa l’iceberg i adaptar-la des dels nostres 
ºöðÄØĥÄïÄðĐĉƨǎĐöĐǎºöðĐąĉĐðĐƽéöĉǎï¹ǎéĐąÄĉǎÄĥĂÄąØËðºØÄĉǎ
i els pensaments d’altres autoris. aquest treball inicial 
ha estat el marc a partir del qual posteriorment s’ha 
desenvolupat la nostra tasca creativa. la realitat que vivim 

i el treball que fem no es pot deslligar del context social en 
ĄĔËǎÄðĉǎĐąö¹ÄïǎØðĉÄąĐÄĉƧǎðöĉéĐąØĉƨǎºöïǎǎÀØĉĉÄðĦÀöąØĉƨǎ
hem actuat des de la convicció que el disseny pot (i ha de) 
¹öąÀąǎÄéǎÏÄðöïÄðǎÄĉĐąĔºĐĔąéǎÀÄǎéǎğØöéËðºØǎÀÄǎÐËðÄąÄǎØǎ
contribuir a la seva erradicació.

en el marc d’aquest projecte hem generat una constel·lació 
d’objectes que, en primer lloc, visibilitzen la realitat de les 
ğØöéËðºØÄĉǎÀÄǎÐËðÄąÄƨǎĐöĐǎïöĉĐąðĐǎºöïǎºÀǎĔðǎÀǇĄĔÄĉĐÄĉǎ
ğØöéËðºØÄĉǎąÄéïÄðĐǎÕöǎĉ÷ðƨǎťðĉǎØǎĐöĐǎĉØǎéǎĉöºØÄĐĐǎéÄĉǎ
ØðğØĉØ¹ØéØĐīǎØǎðöąïéØĐīƨǎÏÄðĐǎËïÏĉØƨǎÄðǎĉÄÐöðǎééöºƨǎÄðǎéǎ
interrelació de totes elles i en la importància de saber-les 
ÀÄĐÄºĐąǎØǎºöðĐąąÄĉĐąƨǎØƨǎťðéïÄðĐƨǎĄĔÄǎÀöðØðǎÏöąïǎØǎºöĉǎ
a aquestes problemàtiques, permetent-nos socialitzar els 
objectes dissenyats, posant-los en circulació i analitzant les 
respostes que provoquen.

a través de la nostra metodologia, que procura operar 
des d'una lògica no extractivista, posar en valor el retorn i 
establir espais segurs i de cura, volem propiciar, des de la 
pràctica del disseny, l’apertura de realitats paral·leles o, si 
ïÅĉǎðöƨǎÀǇöĂöąĐĔðØĐĐĉǎÀÄǎąÄŦÄĥØ÷ǎØǎÀÄ¹ĐǎĄĔÄǎĂąĐÄØĥØðǎÀÄǎ
la presentació d’aquestes desigualtats i abusos estructurals. 
d'una forma irònica i directa la nostra pretensió és, en 
ÀÄťðØĐØğƨǎºöðĐąØ¹ĔØąǎï¹ǎÄéǎðöĉĐąÄǎÐąðÄĐǎÀÄǎĉöąąǎéǎºðğØǎ
de paradigma social que el nostre col·lectiu necessita i 
reivindica. tot i que ens recolzem en teòriquis i intel·lectuals 
feministes, pretenem sobretot treballar des de la validesa 
ÀÄǎéǍÄĥĂÄąØËðºØǎĂÄąĉöðéǎÀÄǎĐöĐÕöïǎĄĔØǎÕǎÏöąïĐǎĂąĐǎ
ÀǍĄĔÄĉĐǎĂąöãÄºĐÄƨǎãǎĄĔÄǎéǎïÄïûąØƨǎéÄĉǎğØğËðºØÄĉƨǎØǎÄéǎ
pensament crític i el recolzament mutu són de les poques 
coses que no ens pot prendre el sistema heterocispatriarcal.

així doncs, organitzem-nos, lluitem i reivindiquem-nos.

1
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veus situades
vivim al segle vint-i-u. el segle de la 
informació en línia, el de la llibertat, el 
dels drets; vivim al segle on som capacis 
ÀǍĉĉöéØąǎĐöĐǎééûǎĄĔËǎÄðĉǎĂąöĂöĉÄïƧǎĐöĐǎØǎ
això segueixen havent-hi reivindicacions 
i lluites que sembla que mai acabaran. 
dia rere dia, el masclisme segueix 
oprimint sota formes molt diverses les 
ºöðĉØÀÄąÀÄĉǎÀöðÄĉǎÀÄǎéǎðöĉĐąǎĉöºØÄĐĐƧǏ

primer de tot, trobem essencial situar 
les nostres veus en el context, i exposar 
quin és el nostre posicionament i com ha 
ĄĔÄÀĐǎąÄŦÄºĐØĐǎÄðǎéÄĉǎÀØÏÄąÄðĐĉǎĂąÄĉÄĉǎ
ÀÄǎÀÄºØĉØöðĉƧǎĉĉÄðĦéąǎÀǇöðǎğÄðØïƨǎØǎĄĔËǎ
ğöéÄïǎºöðĉÄÐĔØąƨǎĉÄÐĔØðĐǎéÄĉǎąÄŦÄĥØöðĉǎ
de donna haraway sobre la importància 
de posar certs valors sobre la taula abans 
de començar.

So, I think my problem, and 
"our" problem, is how to have 
simultaneously an account of 
radical historical contingency for 
all knowledge claims and knowing 
subjects, a critical practice for 
recognizing our own "semiotic 
technologies" for making meanings, 
and a no-nonsense commitment to 
faithful accounts of a "real” world, 
one that can be partially shared 
and that is friendly to earthwide 
ĂąöãÄºĐĉǎöÏǎťðØĐÄǎÏąÄÄÀöïƨǎÀÄĄĔĐÄǎ
material abundance, modest 
meaning in suffering, and limited 
happiness. [...] Feminists don't need a 
doctrine of objectivity that promises 
transcendence, a story that loses 
track of its mediations just where 
someone might be held responsible 
for something, and unlimited 
instrumental power. We don't want 
a theory of innocent powers to 
represent the world, where language 
and bodies both fall into the bliss of 
organic symbiosis. We also don't want 
to theorize the world, much less act 
within it, in terms of Global Systems, 

1 donna haraway, situated 
knowledges: the science question 
in feminism and the privilege 
of partial perspective. feminist 
studies 14, nº3 (tardor: 1988): 
575-599.

2 rosi braidotti, lo posthumano 
(barcelona: gedisa, 2015), 227.

but we do need an earthwide network 
of connections, including the ability 
partially to translate knowledges 
among very different - and power - 
differentiated - communities.1

som la irene plaza minguella, una 
ÀöðǎºØĉÐËðÄąÄƪǎØǎéǎïąĐĐǎãöðǎÐØąéĐǎØǎ
hernández, una persona queer, i venim a 
parlar de com la societat segueix ocultant 
éǎğØöéËðºØǎïĉºéØĉĐǎĄĔÄǎÀØĉºąØïØðƨǎ
principalment a les considerades dones. 
sabem que partim del privilegi de ser 
persones caucàsiques, europees, sense 
diversitat funcional, amb estudis, joves, 
de classe mitjana, i una de les dues, a més 
és cis i heterosexual, i que és possible 
que, sense ser la nostra intenció, faltem 
el respecte d'alguna persona, en certa 
ïðÄąƨǎğöéÄïǎťąïąƨǎĄĔÄǎĄĔÄĉĐǎ
projecte, es troba i es trobarà en un 
ĂąöºÅĉǎÀÄǎąÄğØĉØ÷ǎØǎĂąÄðÄðĐĐÐÄǎºöðĐØðĔƧǏǎ
cada fase del nostre projecte (marc 
teòric, processos metodològics, marc 
pràctic…) hem intentat treballar des de 
la interseccionalitat, des de l’acceptació 
d’aquests eixos discriminatoris que es 
solapen, i ser el més inclusivis possible, 
i des dels nostres privilegis, deconstruir 
la nostra realitat, per apropar-nos una 
mica més a la de totis lis companyis. 
a més, sempre amb la intenció de 
transcendir la negativitat2, posem sobre 
éǎĐĔéǎĔðǎĉĔººÄĉĉØ÷ǎÀǍØÀÄÄĉǎØǎąÄŦÄĥØöðĉǎ
ĄĔÄǎĂąĐÄØĥÄðǎÀÄǎéǎðöĉĐąǎÄĥĂÄąØËðºØǎ
i coneixença a través de les lectures 
ÄÏÄºĐĔÀÄĉǎØǎéÄĉǎðöĉĐąÄĉǎÄĥĂÄąØËðºØÄĉǎ
vitals, i les posem en joc a través de la 
nostra pràctica, la pràctica del disseny.

aquest text, i tots els que el succeeixen, 
estan completament escrits en 
minúscula, seguint la reivindicació del 
professor de la bauhaus, laszlo moholy-
nagy, que defensant la hipòtesi que la 
discriminació parteix del llenguatge, 
crítica el fet d'utilitzar tant minúscules 
com majúscules3. uns anys més 
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tard, un alumne seu, que també va 
acabant impartint classes a l’escola, 
va crear, seguint el posicionament del 
ĉÄĔǎĂąöÏÄĉĉöąƨǎéǎĐØĂöÐąťǎĔðØğÄąĉéƨǎ
la qual estava composta només per 
minúscules, tot rebaixant la desigualtat 
jeràrquica dintre de les paraules i el que 
aquestes simbolitzen, com un gest més 
cap a l'eliminació de la discriminació, 
majoritàriament social4. a més, la 
feminista intel·lectual i militant bell hooks, 
també escriu el seu nom en minúscules, 
ÏÄĐǎĄĔÄǎÄééǎĉØÐðØťºǎºöïǎĄĔÄǎÄðǎÄéĉǎĉÄĔĉǎ
treballs vol ressaltar la importància del 
que escriu per sobre d’ella mateixa com 
agent que redacta5.

d’altra banda, tot i que la universitat ens 
indica que totes les citacions siguin en el 
format harvard, nosaltres fem totes les 
ąÄÏÄąËðºØÄĉǎǎĐąğÅĉǎÀÄéǎĉØĉĐÄïǎºÕØºÐöƧǎ
aquesta decisió ha estat presa seguint el 
mateix raonament que el fet d'escriure en 
ïØðĕĉºĔéÄĉƧǎÄéǎïËĐöÀÄǎÕąğąÀƨǎðöïÅĉǎ
utilitza la inicial del nom de lis autoris, 
seguit per un punt i acompanyat del 
cognom; això invisibilitza particularment 
tot el col·lectiu de dones autores, entre 
éĐąÄĉǎÄØĥöĉǎÀÄǎÀØĉºąØïØðºØ÷ƨǎºöïǎéǎËĐðØǎ
i la raça. al sistema chicago el nom de pila 
va escrit sencer, i aquest fet ens permet 
a nosaltres fer visible que molts dels 
treballs que referenciem han estat escrits 
per dones, sense donar peu a l'assumpció 
ĄĔÄǎéǎťÐĔąǎÀÄǎéǍĔĐöąǎÅĉǎïĉºĔéØðǎĂÄąǎ
defecte, a causa de l’androcentrisme 
ºÀËïØºǎØǎéǎĉÄğǎÀÄĉØÐĔéĐĐǎÀÄǎÐËðÄąÄƨǎ
principalment amb la invisibilització de les 
considerades dones6. a més trobem molt 
important el fet de citar a peu de pàgina, 
ØǎðöǎÏÄąƽÕöǎÄĥºéĔĉØğïÄðĐǎéǎťðéƨǎĂÄąĄĔËǎ
d’aquesta manera es poden assenyalar 
certs matisos en els textos que d’altra 
manera no es poden contemplar.

des del primer moment érem conscients 
que no tenia cap classe de lògica que tot 
el projecte sortís només de nosaltres. som 
moltis lis que estem invisibilitzadis, patim 
ÀÄĉØÐĔéĐĐǎØǎğØöéËðºØƨǎØǎãĔĉĐǎĂÄąǎØĥûǎÄðĉǎ
organitzem. així que el procés de creació 
s’ha plantejat a través d'una xarxa extensa 
de coautories, tallers de cocreació i espais 
segurs de debat i de cures, on entre totis 

3 alice rawsthorn, "a symbol is 
born", the international herald 
tribune, 2012.

4 walter gropius i lászló moholy-
nagy, “criticism of the sentence in 
bauhaus book 4”, 1925.

5 aaronette m. white, 2008. ain't 
ØǎǎÏÄïØðØĉĐƮ. albany, n.y: suny 
press, 129.

6 laura nuño i enrique álvarez, 
"androcentrismo académico: 
éǎťººØ÷ðǎÀÄǎĔðǎºöðöºØïØÄðĐöǎ
ðÄĔĐąéǌƨǏǎéǎƷØðƸğØĉØ¹ØéØÀÀǎÀÄǎ
las mujeres en la educación 
superior: retos y desafíos en la 
academia. feminismo/s, 29 (junio 
2017): 279-29.

7 bel olid, "amb ‘i’ d’inclusiva", la 
jornada, agost 2018.

treballem per deconstruir la societat 
heterocispatriarcal que ens oprimeix, 
des del pensament crític i partint de les 
ðöĉĐąÄĉǎÄĥĂÄąØËðºØÄĉƨǎºąÄðĐǎÄðĐąÄǎĐöĐØĉǎ
una constel·lació feminista de lluita i 
suport.

un altre punt a destacar, bastant notori, 
i que pot arribar a ser groller, és el fet 
de la repetició constant de la fórmula 
"considerades dones" i "considerades 
homes". hem trobat necessari matissar 
aquesta problemàtica que segueix 
ÄĥØĉĐØðĐƧǎéÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎÀÄǎÐËðÄąÄǎĄĔÄǎ
oprimeixen a les dones, també ho fan a 
moltes persones, que tot i no compartir 
éǎØÀÄðĐØĐĐǎÀÄǎÐËðÄąÄƨǎĂąĐǎÀÄǎéǎĉöºØÄĐĐǎ
lis segueix veient com a tal, com per 
exemple, persones queers, no binàries, 
ÐËðÄąÄƨǎØǎťðĉǎØǎĐöĐƨǎÄðǎÀØğÄąĉöĉǎïöïÄðĐĉǎ
de la seva vida, els homes trans. tot i que 
cabia la possibilitat de trobar algun recurs 
éËĥØºǎĄĔÄǎĂÄąïÄĐÅĉǎĉĔ¹ĉĐØĐĔØąǎéǎºöðĐÚðĔǎ
repetició, hem trobat adient, al contrari, 
mantenir present aquesta problemàtica 
tan important per a nosaltres a través de 
la reiteració, on el nom que acompanya 
sempre és persona, d'aquí el femení. en 
el cas que es refereixi a una edat més 
ĂąØïÄąÄðºƨǎĉÄą²ǎÄðǎïĉºĔéÚƨǎĂÄąĄĔËǎ
ÄĉĐąÄïǎÏÄðĐǎąÄÏÄąËðºØǎǎØðÏðĐĉƧǎ

ťðéïÄðĐƨǎéǎĂąÄÐĔðĐǎÀÄǎºöïǎĉǇÕǎÀÄǎ
transformar el llenguatge per tal que 
sigui més inclusiu és una qüestió oberta 
per a la qual nosaltres no tenim solució. 
hem volgut mantenir el problema visible 
ĉĉãðĐǎÀĔÄĉǎĉöéĔºØöðĉǎöǎÄĉĐąĐËÐØÄĉǎ
diferents en aquest projecte, a mode 
ÀÄǎĂąöĂöĉĐǎØǎÀÄǎąÄŦÄĥØ÷ƩǎÄðǎĂąØïÄąǎééöºƨǎ
fem ús del llenguatge neutre, seguint 
la proposta de l’escriptora i lingüista bel 
olid, en el seu article “amb i d’inclusiva”7, 
on proposa l’ús de la i, en la llengua 
catalana, com a forma neutra. aquesta 
ÄĉĐąĐËÐØƨǎĄĔÄǎÅĉǎÏąÄĄĘÄðĐǎÄðǎºöðĐÄĥĐöĉǎ
transfeministes, l’emprem al marc 
teòric. en segon lloc, emprem el femení 
ÀÄǎÏöąïǎÐÄðËąØºƨǎºöïǎĉǇºöĉĐĔïǎǎ
utilitzar en molts cercles feministes, per 
compensar i assenyalar l’ús instituït del 
ïĉºĔéÚǎºöïǎǎÐÄðËąØºƧǎĄĔÄĉĐǎÄĉĐąĐËÐØǎ
l’emprem al marc pràctic. també, en 
aquest sentit el projecte està fet des de la 
ðÄÐöºØºØ÷ƨǎĐąºĐðĐǎÀÄǎąÄŦÄºĐØąǎÀØÏÄąÄðĐĉǎ
veus i posicionaments.
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l'iceberg que cal desfer
si ens toquen a una, ens toquen a totes

3
3.1.

ÏöĐöÐąťǎðûðØïƨǎĂąÄĉǎǎĔðǎïðØÏÄĉĐºØ÷ǎÏÄïØðØĉĐƧǎĄĔÄĉĐǎºöðĐÄðØƨǎéǎïØĉĉĐÐÄǎöąØÐØðéƨǎéǎĂąĔéǎ
puta (ĉØÐöǎŦØĂðÀöǎĂöąǎĐÄðÄąǎĄĔÄǎĂąöĐÄĉĐąǎĂöąǎÄĉĐǎĂĔĐǎïØÄąÀ), i des del nostre punt de vista, i per tant 
el nostre context, no trobem adients les connotacions pejoratives lligades a aquest mot. així doncs, aques-
ĐǎÏöĐöÐąťƨǎĂÄąǎǎĉÄąǎØðºéöĉǎÄðǎÄéǎðöĉĐąÄǎĐąÄ¹ééǎºöïǎǎãĔĉĐØťººØ÷ǎÀÄéǎïĐÄØĥƨǎğǎĂĉĉąǎĂÄąǎĔðǎĂąöºÅĉǎ
d'edició per a eliminar la paraula puta de la frase.
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companyerisme feminista

ĐąØǎºöéưé¹öąąƨǎØǎðöǎºĂØĐéØĐīąƧǏ
ĐąØǎºĐĔąǎÀÄǎÏöąïǎËĐØºƨǎØǎðöǎÄĥĂéöĐąƧǏ

ĐąØǎąÄŦÄĥØöðąƨǎØǎðöǎØÐðöąąƧǏ
ĐąØǎÏÄąǎÀÄĉǎÀÄǎéǎĉöąöąØĐĐƨǎØǎðöǎÀÄĉǎÀÄéǎĉØéÄðºØƧǏ

ĐąØǎØðºéöĔąÄƨǎØǎðöǎÝééąƧǏ
ĐąØǎŦĔØąƨǎØǎðöǎÄĉĐðºąƧ

ĐąØǎöąÐðØĐīąƨǎØǎðöǎÀÄĉïö¹ØéØĐīąƧǏ
tria acceptar altres idees, i no creure la teva com a absoluta.

ĐąØǎąÄĔĐØéØĐīąƨǎØǎðöǎïéÐĉĐąƧǏ
ĐąØǎÀÄºöðĉĐąĔØąǎĂÄąǎºöðĉĐąĔØąƨǎØǎðöǎºöðĉĐąĔØąǎĉÄðĉÄǎÀÄºöðĉĐąĔØąƧǏ

ĐąØǎĉĔïąƨǎØǎðöǎÀØğØÀØąƧǏ
ĐąØǎąÄºöðËØĥÄąǎéǎĂöĉØºØ÷ǎÀÄǎéǇĔĐöąƨǎØǎðöǎðöïÅĉǎïØĐØťºąǎĔĐöąÄĉǎąÄºöðÄÐĔÀÄĉƧ

ĐąØǎºĔØÀąǎéĐąÄĉǎÄĉĂËºØÄĉƨǎØǎðöǎïĐąƧǏ
ĐąØǎąÄĂąöÀĔØąƨǎØǎðöǎĂąöÀĔØąƧǏ

ĐąØǎÏÄąǎÀÄĉǎÀÄǎéǇÄĄĔØĐĐƨǎØǎðöǎÀÄĉǎÀÄǎéǎãÄąąĄĔØƧǏ
tria participar, i no abstenir-te.

tria compartir, i no monopolitzar.
ĐąØǎééØ¹ÄąąƨǎØǎðöǎöĂąØïØąƧǏ
ĐąØǎºąØĐØºąƨǎØǎðöǎºÄðĉĔąąƧǏ

tria reivindicar, i no normalitzar. 

3.2.
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8 irmgard emmelhainz, “dragging 
(my) shadows on a circle: on 
anger, vulnerability, and intimacy,” 
ÄƽŦĔĥ, 2018, 92, 4.

9 amnistía internacional, "crear 
un espacio seguro". respeta mis 
derechos, respeta mi dignidad 
| amnistia internacional, 2015, 
http://www.midecision.org/
modulo/crear-un-espacio-
seguro/. (consultat 24/03/2020).

10 rosi braidotti, lo posthumano 
(barcelona: gedisa, 2015), 227.

11 donna haraway, ciencia, cyborgs 
y mujeres. la invención de la 
naturaleza, (madrid: cátedra, 
1995).

éǎğØöéËðºØǎÀÄǎÐËðÄąÄǎÅĉǎğØĉºĔÀǎ
diàriament per a totes aquelles 
persones considerades socialment 
com a dones, i per tant trobem 
essencial que el desenvolupament 
d'aquest projecte sigui a través 
de coautories. en cap moment, hi 
trobem la lògica al fet de construir 
aquest imaginari des de només 
dues ments, dos cossos i dues 
ÄĥĂÄąØËðºØÄĉ8, així doncs treballem de 
manera implicada amb una xarxa de 
ºąÄĐØğÄĉǎØǎºöïǎǎĂąĐǎÀÄǎéǎïĐÄØĥƧǏ

la majoria de les nostres peces 
parteixen d’espais segurs de debat i 
cura, que hem procurat fer a través 
de les indicacions que proposa 
amnistia internacional9, on poder 
compartir entre totis les desigualtats 
i injustícies viscudes, sempre amb 
vocació de transcendir la negativitat10 
i, de manera creativa ampliar 
fronteres, tombar murs i recolzar-
nos lis unis a les altris, en aquesta 
lluita que compartim. és per això, 
que el procés metodològic en aquest 
ĂąöãÄºĐÄǎÅĉǎťðĉǎØǎĐöĐǎïÅĉǎØïĂöąĐðĐǎ
ĄĔÄǎéÄĉǎĂÄºÄĉǎťðéĉǎÄðǎĉØƧǎĂąöºĔąðĐǎ
aplicar una lògica no extractivista, 
i cercant formes de retorn cap a 
totis lis participants, aquest projecte 
està basat en la col·laboració i el 
fet de compartir totes aquelles 
problemàtiques que volem combatre 
però també troballes, tàctiques i 
ÏöąïÄĉǎÀǇťąïºØ÷Ƨ

ØĥÚǎÀöðºĉƨǎéǍÄĥØĉĐËðºØǎÀÄéǎðöĉĐąÄǎ
manifest com a col·lectiu pren un 
paper protagonista, com a pauta 
ĂÄąǎǎĐöĐĉǎÄéĉǎïËĐöÀÄĉǎĄĔÄǎöąÀÄðÄðǎ
les nostres accions. al manifest es 
ąÄŦÄºĐÄØĥÄðǎĐöĐÄĉǎĄĔÄééÄĉǎØðĄĔØÄĐĔÀĉǎ
que compartim i s’assenyalen les 
actituds que ens poden arribar a 
allunyar dels nostres objectius i 
ºöïĂąöïÄĐąÄǎéǎºöÕÄąËðºØǎÀǍĄĔÄĉĐǎ
projecte. així doncs, el manifest és en 
certa manera l'horitzó del projecte, 
i una guia a l’hora de prendre 
decisions.

també, tot i que en l’apartat veus 
situades ja ho hem esmentat, hem 
pres certes decisions de llenguatge 

i expressió que responen al nostre 
posicionament. des de treballar 
només amb les minúscules, a 
ºØĐąǎï¹ǎÄéǎïËĐöÀÄǎºÕØºÐöƨǎöǎéÄĉǎ
diferents maneres d'expressar-nos 
quan parlem de les persones. afegir, 
que moltes de les realitats que són el 
nostre objecte d'estudi les coneixem 
ĂÄąǎğØğËðºØÄĉǎĂÄąĉöðéĉƨǎéÄĉǎĄĔéĉƨǎĂÄąǎ
molt que no estiguin sostingudes de 
manera formal per certis teòriquis 
i intel·lectuals, des del nostre punt 
ÀÄǎğØĉĐǎðöǎĐÄðÄðǎĂÄąǎĄĔËǎĂÄąÀąÄǎ
ğÄąºØĐĐƧǎðöǎĂöÀÄïǎðÄÐąǎéǍÄĥØĉĐËðºØǎ
d'aquestes problemàtiques en la vida 
de les persones considerades dones, 
i partim de la premissa que totes les 
opinions i crítiques creades al voltant 
ÀÄǎéǎğØöéËðºØǎÀÄǎÐËðÄąÄǎÀÄĉǎÀǇĔðǎ
perspectiva feminista tenen dret a 
ser escoltades i acceptades.

tot i així, no hem d’oblidar, que com 
deia donna haraway: 

“All readings are also mis-
readings, re-readings, partial 
readings, imposed readings, and 
imagined readings of a text that 
ØĉǎöąØÐØðééĦǎðÀǎťðééĦǎðÄğÄąǎ
simply there. Just as the world 
is originally fallen apart, the text 
is always already enmeshed in 
contending practices and hopes.” 11

a més, el nostre procés de recerca 
s’ha construït partint d’associacions 
mandroses, un procés de creació 
d’esquemes on es van relacionant 
entre si idees sostingudes pels 
ºöðÄØĥÄïÄðĐĉǎØǎğØğËðºØÄĉǎÀÄǎéÄĉǎ
ĔĐöąÄĉƨǎïÅĉǎąÄťąïºØöðĉǎÀǇéĐąØĉǎ
pensadoris i activistes fundacionals 
del moviment. així doncs es va creant 
aquesta xarxa de coneixements que 
provoquen noves problemàtiques, 
nous contextos i noves situacions a 
ÄĉĐĔÀØąƨǎĄĔÄǎĂÄąïÄĐÄðǎÄĉĂÄºØťºąǎ
més i transcendir la realitat injusta en 
éǎĄĔéǎğØğØïƧǏ

totes aquestes realitats acaben 
ĂéĉïðĐǎÄðǎĔðÄĉǎťĐĥÄĉǎÀØĉĉÄðĦÀÄĉǎ
pel mateix col·lectiu que recullen 
les necessitats de cada una 
de les peces. aquestes peces 
metodològiques han passat un 

ĂąöºÅĉǎÀÄǎºöïĂąöğºØ÷ǎØǎïöÀØťººØ÷ƨǎ
per anar acotant els nostres 
objectius i que contemplessin tots 
els punts del nostre manifest. amb 
ĄĔÄĉĐÄĉǎťĐĥÄĉǎĉǍÕðǎÀÄĉÄðğöéĔĂĐǎ
ĐðĐǎĂÄąǎĂÄºÄĉǎťðéĉƨǎºöïǎĂÄąǎéǎ
metodologia en aquells processos 
creatius col·laboratius i de coautories. 
aquestes pretenen esquematitzar, 
i alhora facilitar la projecció de les 
idees, i acotar tots aquells conceptes 
ĄĔÄǎÅĉǎØïĂöąĐðĐǎÀÄĉĐºąƧǎéǎťðéØĐĐǎ
ÀǇĄĔÄĉĐÄĉƨǎÅĉǎĂöÀÄąǎÀÄťðØąƽÕØǎéÄĉǎ
peces o processos dissenyats de 
ïðÄąǎĂÄąťéÀƨǎĂÄąĄĔËǎǎĐąğÅĉǎ
d’elles es pugui comprendre el 
raonament crític situat darrere, 
la funcionalitat d'aquestes, la 
representació de la problemàtica 
en qüestió, i la seva formalització. 
éÄĉǎťĐĥÄĉǎÄĉĐðǎÄðǎºöÀØǎö¹ÄąĐƨǎØǎ
es poden trobar en els següents 
enllaços: https://licebergquecaldesfer.
ÀÄĉØÐðƴéÄĉƽťĐĥÄĉƽïÄĐöÀöéöÐØĄĔÄĉ, on hi 
ha les metodològiques, i a https://
éØºÄ¹ÄąÐĄĔÄºéÀÄĉÏÄąƧÀÄĉØÐðƴéÄĉƽťĐĥÄĉƽ
dobjectesƨǎéÄĉǎťĐĥÄĉǎÀǍö¹ãÄºĐÄĉƧ

ťðéïÄðĐƨǎÄïĂąÄïǎïÄĐöÀöéöÐØÄĉǎÀÄǎ
cocreació, per a la tria i formalització 
de les peces, que seran treballades 
com a dinàmiques de grup des 
d’espais segurs, com debats, 
pluges d’idees, cadàvers exquisits, 
associacions mandroses, enquestes, 
totes elles tancades amb el sistema 
de retorn que pertoqui en cadascuna 
de les situacions.

http://www.midecision.org/modulo/crear-un-espacio-seguro/
http://www.midecision.org/modulo/crear-un-espacio-seguro/
http://www.midecision.org/modulo/crear-un-espacio-seguro/
https://licebergquecaldesfer.design/les-fitxes-metodologiques
https://licebergquecaldesfer.design/les-fitxes-metodologiques
https://licebergquecaldesfer.design/les-fitxes-dobjectes
https://licebergquecaldesfer.design/les-fitxes-dobjectes
https://licebergquecaldesfer.design/les-fitxes-dobjectes
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ïËĐöÀÄĉǎÀÄǎĐąÄ¹ééǎï¹ǏǎĂÄąĉöðÄĉǎÀÄéǎºöéưéÄºĐØĔǎºöðĉØÀÄąÀÄĉǎÀöðÄĉƨǎºöéưéÄºĐØĔĉǎĄĔÄǎğØĔÄðǎÄðǎÀÄĉØÐĔéĐĐƨǎÄéǎºöéưéÄºĐØĔǎĂéØÐØƩ
 • mecanismes de retorn per revertir en alguna mesura la lògica extractivista dels processos d’autoria
 • creació de reunions, espais segurs de debat i dinàmiques per treballar amb realitats i testimonis
ǎ Ʊǎ ÀØ²éÄÐǎƷÀØðĉǎéǎĥąĥǎÀÄǎºöĔĐöąØÄĉƸǎƴǎĔĐöÄĐðöÐąťÄĉǎĂÄąǎĐąÄ¹ééąǎÀÄĉǎÀÄǎéǎïĐÄØĥǎÄĥĂÄąØËðºØǎÀÄǎğØÀ
ǎ Ʊǎ ºöïĂąĐØąǎºöðÄØĥÄïÄðĐĉǎƴǎºöĔĐöąØÄĉǏ

establiment de directrius com a guia en els processos de presa de decisions:
ǎ Ʊǎ ąÄÏöąïĔéºØ÷ǎÀÄǎéǇØºÄ¹ÄąÐǎÀÄǎéǎğØöéËðºØǎÀÄǎÐËðÄąÄǎƷğéØÀąǎØǎğéöąąǎéǇÄĥĂÄąØËðºØƸ
 • manifest plaigi com a horitzó

escriptura i sistema de citació:
 • citació chicago
 • ús de minúscules, abolint una jerarquia formal en l’escriptura
 • coordinació de llenguatge neutre i femení

procés de recerca:
ǎ Ʊǎ ğéØÀąǎØǎğéöąąǎéǇÄĥĂÄąØËðºØǏ
 • situar la narradora
 • situar el projecte
ǎ Ʊǎ ťĐĥÄĉǎĂąûĂØÄĉǎÀÄǎÀØĉĉÄðĦǎÀǇÄĉ¹öĉĉöĉǎØǎÀÄǎïÄĐöÀöéöÐØ
 • mapes conceptuals
 • associacions mandroses d’idees i diagrames
 • lectura de referents teòrics
 • contrastar cada pas fet amb altres opinions i punts de vista

processos de cocreació:
 • dinàmiques de grup
 • debat
 • pluja d’idees
 • cadàver exquisit
 • associacions mandroses d’idees i diagramat
 • enquestes qualitatives
 • enquestes quantitatives
 • sistema de retorn
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la revolució serà 
feminista, o no serà

protofeminisme

la mobilització feminista és comunament 
coneguda per les seves quatre onades, 
éǍĕéĐØïǎÀÄǎéÄĉǎĄĔéĉƨǎĄĔËǎÅĉǎÄðǎÄéǎ
moment de més difusió dels postulats 
del feminisme, és la que estem vivint 
avui en dia. però abans d'aquest procés 
organitzatiu, des de l'edat mitjana 
ťðĉǎǎéǎØéưéĔĉĐąºØ÷ƨǎĂöÀÄïǎĂąéąǎÀÄǎ
protofeminisme o feminisme premodern, 
que és la base de la mobilització 
posterior12. 

el protofeminisme, no és, com coneixem 
de les onades, un procés de presa de 
ºöðĉºØËðºØƨǎöąÐðØĐīºØ÷ǎØǎïö¹ØéØĐīºØ÷ƨǎ
sinó, petites accions, idees, activitats 
ĂöéÚĐØĄĔÄĉǎöǎťéöĉûťĄĔÄĉƨǎÄðĐąÄǎÀǍéĐąÄĉƨǎ
mostrades com a memorial de greuges 
ÀØðĐąÄǎÀÄǎéÄĉǎĂöéËïØĄĔÄĉǎĉö¹ąÄǎéÄĉǎ
considerades dones, dutes a terme, 
principalment per ellis, o personatges 
ťºĐØºØĉǎºąÄĐĉƨǎǎĐÚĐöéǎĂÄąĉöðéƨǎØǎĄĔÄǎ
cal considerar sota les premisses del 
que actualment considerem com a 
feminismes, tot i que des d’un punt de 
vista més arcaic. una de les primeres 
accions a considerar dins d'aquest 
protomoviment va ser l’escriptura del 
epître au dieu d'amour13, de la pionera 
christine de pisan a poissy, més coneguda 
com la ciutat de les dames, on l’autora 
jutja els perjudicis de les dones en la 
societat.

el feminisme comença a prendre forma 
al segle divuit, durant la il·lustració, un 
moviment cultural i intel·lectual cuinat 
principalment a europa (alemanya, 
anglaterra, i frança). un dels postulats 

12 estelle b. freedman, no turning 
back (new york: ballantine books, 
2003).

13 christine de pisan i marie-josé 
lemarchand, la ciudad de las 
damas (madrid: siruela, 2015).

14 olympe de gouges, déclaration 
des droits de la femme et de la 
citoyenne, (paris: ed. mille et une 
nuits,1791).

15 nuria varela, "la primera ola. 
comienza la polémica", lesbianas 
independientes feministas 
socialistas, 2008. https://www.
scicat.org/wp-content/uploads/
documents/cap-ii-iii-iv-sobre-
la-historia-del-feminisme-
feminismo-para-principiantes-
n-varela.pdf. (consultat 
01/04/2020).
16 mary wollstonecraft, a 
vindication of the rights of 
woman (boston: peter edes i 
thomas andrews, 1792).

17 madamme a fayette, la 
ĂąØðºÄĉĉÄǎÀÄǎºéËğÄĉ (paris: claude 
darvin, 1678).

18 lady mary wortley montagu, 
the complete letters of lady mary 
wortley montagu, 3 vol. (oxford: 
clarendon press, 1965-67).

19 lady mary lee chudleigh, the 
ladies defence: or, the bride-
woman's counsellor answer'd 
(london: imprés per j. deeve, 
1701).

d’aquest moviment era que el 
coneixement humà s’havia d’elevar sobre 
la ignorància, la superstició i la tirania 
per a la construcció d’un món ideal, i per 
ØĥûƨǎğðǎºöïÄð½ąǎǎĂąËØĥÄąǎºÄąĐØĉǎ
escriptoris i protoactivistes que van 
intentar portar aquest ideal a la lluita 
contra les problemàtiques del moment. 
per exemple, l’any 1791, olimpia de 
gouges escriu la declaració dels drets 
de les dones i de la ciutadania14. pel seu 
pensament crític va ser guillotinada 
dos anys després de la seva publicació, 
ØƨǎºöðťąïðĐǎÄéǎĄĔÄǎºąØĐØºğƨǎðöǎğǎ
ºöðĉÄÐĔØąǎĉÄąǎãĔĐãÀǎĂÄąǎééûǎÀÄǎĄĔËǎ
l’acusaven15.

primera onada

l’any 1792 es va publicar un dels llibres 
que es considera fundacional del 
feminisme, de la mà i la ment de mary 
wollstonecraft, vindicació dels drets 
de la dona16. en la seva obra entra en 
diàleg amb teòriquis i polítiquis del 
segle, contradient-lis i argumentant a 
favor del dret de l’educació de la dona 
i així revertir la seva posició desigual, 
discutint assumptes com el matrimoni, 
parlant de la importància dels treballs 
reproductius, i defensant que les dones, 
com a éssers humans, tenen els mateixos 
drets fonamentals que els homes. altres 
noms a destacar d’aquest moment són 
madame de la fayette, la princesa de 
ºéËğÄąØĉ17; lady mary wortley montagu, 
ºöðÄÐĔÀǎĂÄąǏéÄĉǎĉÄğÄĉǎºąĐÄĉ18ƪǎØǎïąĦǏǎ
chudleigh, “a defensa de les dames19.

som les netes de les bruixes que no vau 
poder cremar4.1.
4

https://www.scicat.org/wp-content/uploads/documents/cap-ii-iii-iv-sobre-la-historia-del-feminisme-feminismo-para-principiantes-n-varela.pdf
https://www.scicat.org/wp-content/uploads/documents/cap-ii-iii-iv-sobre-la-historia-del-feminisme-feminismo-para-principiantes-n-varela.pdf
https://www.scicat.org/wp-content/uploads/documents/cap-ii-iii-iv-sobre-la-historia-del-feminisme-feminismo-para-principiantes-n-varela.pdf
https://www.scicat.org/wp-content/uploads/documents/cap-ii-iii-iv-sobre-la-historia-del-feminisme-feminismo-para-principiantes-n-varela.pdf
https://www.scicat.org/wp-content/uploads/documents/cap-ii-iii-iv-sobre-la-historia-del-feminisme-feminismo-para-principiantes-n-varela.pdf
https://www.scicat.org/wp-content/uploads/documents/cap-ii-iii-iv-sobre-la-historia-del-feminisme-feminismo-para-principiantes-n-varela.pdf
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a més, segons katherin cockin, i va 
haver-hi un segon detonant per a l’inici 
d’aquest moviment20ƧǎÄééǎťąïğǎĄĔÄǎ
un altre fet que va comportar aquesta 
nova lluita per un canvi de paradigma, 
va ser la llei reform act del any 183220, on 
es va ampliar el sufragi sense arribar a 
ser universal (un de cada sis dels homes 
adults podien votar gràcies a la revolució 
industrial). així doncs, amb aquesta 
ampliació encara discriminatòria cap al 
col·lectiu, i amb l’ajuda de la il·lustració, 
moltis de les sevis autoris i activistes 
que reivindicaven un avançament social 
contra la segregació de les considerades 
dones, van promoure l’organització i la 
ĂąØïÄąǎĂąÄĉǎÀÄǎºöðĉºØËðºØǎĉöºØéǎĂÄąǎ
part del col·lectiu sobre els seus drets 
naturals22.

així doncs, l’any 1848, un conjunt de 
seixanta-vuit dones i trenta-dos homes 
de diversos col·lectius de caràcter 
liberal i propers a cercles abolicionistes 
van fer una convenció liderada per 
ÄéØī¹ÄĐÕǎºÀĦǎĉĐðĐöðƨǎïąĐÕǎºöÏťðǎ
wright, i lucretia mott. arran d’aquesta 
convenció es va signar la declaració de 
sentiments i resolucions de seneca falls23, 
on es criticaven les condicions i drets 
socials, civils i religiosos de les dones. va 
començar-se a visualitzar una nova lluita 
comandada per dones i per a dones, que 
van ser anomenades pels seus opositors 
sufragistes (si eren més moderades) o 
sufraggettes (que van ser aquelles que 
van provocar més aldarulls saltant-se la 
llei), que impulsaven els drets que elles 
entenien com a innats i no tant com 
a privilegis per la seva condició social. 
ambdues denominacions van ser donades 
pels contraris al seu posicionament polític. 
elles componien un moviment reformista 
social, econòmic i polític, que buscava 
el dret de vot per a les dones. es van fer 
ǄºöąĂöąĐØğÄĉǅǎØǎğØĉØ¹éÄĉǎºöïǎïØǎťðĉǎ
éÄĉÕöąÄĉǎéĉǎºąąÄąĉƧǎÄðǎĄĔÄééǎËĂöºƨǎ
es van diferenciar dos vessants principals 
dins el moviment, les nuwss i les wspu24.
la primera corrent, organitzada com 
a national union of women’s suffrage 
societies o nuwss, és la de les també 
anomenadis constitucionalistes. va 
néixer el 1897 sota la direcció de millicent 
garret fawcett, una veterana d’anteriors 

20 katharine cockin, women’s 
suffrage literature (londres: 
routledge, 2004)

21 reform act, 1832. 2 & 3 will. 
quatre c.45.

22 dra. verónica pacheco costa, 
"sufragistas sobre el escenario 
en la lucha por los derechos de 
las mujeres en el reino unido". 
en mas igualdad. redes para 
la igualdad: 464-465. sevilla: 
universidad pablo de olavide, 
2012.

23 elizabeth cady stanton, lucretia 
ºöÏťðǎïöĐĐǎØǎïąĐÕǎºöÏťðǎĠąØÐÕƨǎ
the declaration of sentiments 
and constitution of the american 
anti-slavery society  (new york: 
american anti-slavery society, 
1835).

24 mary nash, mujeres en el 
mundo (madrid: alianza editoria, 
2012). u.

25 nuria varela, "la primera ola. 
comienza la polémica", lesbianas 
independientes feministas 
socialistas, 2008. https://www.
scicat.org/wp-content/uploads/
documents/cap-ii-iii-iv-sobre-
la-historia-del-feminisme-
feminismo-para-principiantes-
n-varela.pdf. (consultat 
01/04/2020).

26 martin roberts, britain 1846-
1964 (oxford: oxford university 
press, 2001), 124.

campanyes. l’organització es nodria 
de la federació de totes les societats 
sufragistes de diverses adscripcions 
ĂöéÚĐØĄĔÄĉǎÄĥØĉĐÄðĐĉǎťðĉǎéǎïöïÄðĐƨǎØǎ
per tant tenien arrels fermes i xarxes ja 
establertes en el moviment de les dones. 
van arribar a unir-se cent dinou societats 
(sense comptar amb les branques locals). 
organitzativament, es caracteritzava 
per la seva heterogeneïtat social política 
i cultural, la seva pluralitat interna i la 
ĉÄğǎÄĉĐąĔºĐĔąǎŦÄĥØ¹éÄǎï¹ǎïĕéĐØĂéÄĉǎ
capdavanteris, encara que la dirigent 
öťºØéǎÏöĉǎéǎºØĐÀǎÏĠºÄĐĐ25.

la nuwss integrava a societats sufragistes 
de gimnastes, prosindicalistes, escriptoris 
i artistes, catòliquis i juevis principalment, 
considerades dones d’irlanda o de gal·les. 
una bona part d’ellis feia temps que 
treballant en campanyes feministes 
sobre educació, reforma moral o 
condicions de la dona treballadora. es 
tractava, en general, de dones socialment 
respectades, que creien en els drets i 
ö¹éØÐºØöðĉǎºÚğØĄĔÄĉƨǎØǎºöðťğÄðǎĄĔÄǎÄéĉǎ
homes de “la seva classe”, o els seus 
simpatitzants d’entre els diversos partits, 
els garantirien el vot. la seva política no 
ÄąǎÄĉĂÄºÚťºïÄðĐǎðĐØÐöğÄąðïÄðĐéǎ
i les tàctiques que utilitzaven eren 
fonamentalment constitucionalistes 
i antiviolentes. la més important va 
ser el recurs al lobby parlamentari 
en col·laboració amb polítics (liberals, 
ºöðĉÄąğÀöąĉǎöǎé¹öąØĉĐÄĉƸǎťðĉǎØǎéÄĉǎ
peticions de signatures. a més, exercien 
pressió a les by elections a favor dels 
candidats (de qualsevol partit) que fossin 
pro sufragistes26.

ÄéǎūųŪŭƨǎÀğðĐǎéǇÄĥĂÄąØËðºØǎÀǇĔðǎééĔØĐǎ
de molts anys sense obtenir resultats, 
emmeline pankhurst, una burgesa i 
militant sufragista, que l’any 1999 va ser 
considerada per la revista time una de les 
cent persones més importants del segle 
vint, va decidir crear una organització 
independent no mixta i centrada en 
la consecució del vot, organització 
anomenada women’s social and polítical 
union (d’ara endavant “militants” o 
suffragettes) o wspu. la idea va tenir un 
ÄðöąïÄǎËĥØĐǎØǎĐï¹ÅƨǎïöéĐǎą²ĂØÀïÄðĐƨǎ
suport econòmic. la líder va dissenyar per 

https://www.scicat.org/wp-content/uploads/documents/cap-ii-iii-iv-sobre-la-historia-del-feminisme-feminismo-para-principiantes-n-varela.pdf
https://www.scicat.org/wp-content/uploads/documents/cap-ii-iii-iv-sobre-la-historia-del-feminisme-feminismo-para-principiantes-n-varela.pdf
https://www.scicat.org/wp-content/uploads/documents/cap-ii-iii-iv-sobre-la-historia-del-feminisme-feminismo-para-principiantes-n-varela.pdf
https://www.scicat.org/wp-content/uploads/documents/cap-ii-iii-iv-sobre-la-historia-del-feminisme-feminismo-para-principiantes-n-varela.pdf
https://www.scicat.org/wp-content/uploads/documents/cap-ii-iii-iv-sobre-la-historia-del-feminisme-feminismo-para-principiantes-n-varela.pdf
https://www.scicat.org/wp-content/uploads/documents/cap-ii-iii-iv-sobre-la-historia-del-feminisme-feminismo-para-principiantes-n-varela.pdf
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al moviment una estructura organitzativa 
jeràrquica, no federativa i allunyada de 
ĐöĐǎéØð½ǎĂąĐØÀØĉĐƨǎÄĥºéöÄðĐƨǎťðĉǎØǎĐöĐƨǎ
el seu vell vincle de militància laborista. 
calia obeir una sola veu de comandament 
ÄðǎéǇÄĉĐąĐËÐØǎÀǇººØ÷ƧǎéǇöąÐðØĐīºØ÷ǎğǎ
desenvolupar des del seu naixement 
tàctiques molt més actives, executives 
ØǎØðğĉØğÄĉǎĄĔÄǎÄéĉǎïËĐöÀÄĉǎĂºØÄðĐĉǎØǎ
constitucionalistes de lis sevis col·legues 
de la nuwss. lis militants van combinar 
tàctiques de molt diversa índole, entre 
les quals la militància “agressiva”. 
aquesta es va manifestar amb especial 
ğØąĔéËðºØǎÀÄĉǎÀÄǎūųūŬƨǎØǎğǎĉÄąǎéǎïÅĉǎ
controvertida. també van comptar des 
de 1910 amb una associació homònima 
masculina i militant: la mspu, unió social 
i política d’homes, composta pels homes 
favorables al sufragi femení, que s’havien 
impacientat davant l’escàs resultat dels 
ïËĐöÀÄĉǎºöðĉĐØĐĔºØöðéØĉĐÄĉƨǎØǎĄĔÄǎÕğØÄðǎ
decidit passar, com les suffragettes, a 
l’acció directa27. 

entre el constitucionalisme més temperat 
i la militància més violenta va haver-hi 
un camp comú, molt feraç, en el qual les 
considerades dones de tots dos grups van 
treballar juntes o per separat però amb 
un objectiu compartit: es tractava de la 
conquesta de l’espai públic a través les 
ÄĉĐąĐËÐØÄĉǎÀÄǎĂąÄĉËðºØƨǎąÄÀÄťðØºØ÷ǎÀÄǎ
la imatge de la nova dona i consolidació 
ÀǇĔðǎĂÄąťéǎǄºöąĂöąĐØĔǅǎĉĔÏąÐØĉĐƧǎÅĉǎ
en aquest plànol de renovació de la 
imatge femenina davant la societat en 
general i com a element de propaganda, 
informació i atracció militant per a dones 
captades en el que es pot enquadrar 
la seva campanya de mobilitzacions 
públiques i la seva més espectacular 
incursió en el camp de la imatge, 
ÀÄéǎÀØĉĉÄðĦǎØǏÀÄéǎï²ąĄĔÄĐØðÐƨǎĉÄÐöðĉǎ
l'expressió més actual. a més, charlotte 
ÀÄĉĂąÀƨǎðöğÄéưéØĉĐƨǎĉĔÏąÐØĉĐƨǎĂºØťĉĐǎ
i activista, va fundar la wlf (women’s 
freedom leagueƸǎǎºöðĉÄĄĘËðºØǎÀÄǎéǎ
wspu. ella, va tenir un paper essencial en 
éǎĐąðĉïØĉĉØ÷ǎÀǇØÀÄÄĉƨǎØǎºöïĂĐğǎťðĉǎØǎĐöĐǎ
amb el diari the vote28.

27 sarah richardson, "women 
voted 75 years before they were 
legally allowed to in 1918", the 
telegraph, març 2013, https://
www.telegraph.co.uk/women/
womens-politics/9933592/
women-voted-75-years-before-
they-were-legally-allowed-
to-in-1918.html. (consultat 
01/04/2020).

28 estelle b. freedman, no turning 
back (new york: ballantine books, 
2003).

29 amaia del río martínez, "historia 
del movimiento feminista", 
recursos para el desarrollo 
humano, la educación global y la 
participación ciudadana, hegoa, 
n.p., 3.

30 irene g. rubio, marta 
monasterio martín i soraya 
gonzález guerrero, "exposición 
itinerante feminismos", 
pandors mirabilialƨǎŬŪūųƨǏǎ
https://www.madrid.es/
unidadesdescentralizadas/
igualdaddeoportunidades/
publicaciones/publicaciones%20
ŬŪūŲƴťºÕÄąöĉƴÐĔØǁ
expofeminismos.pdf. (consultat 
03/04/2020).

31 simone de beauvoir, le 
ÀÄĔĥØËïÄǎĉÄĥÄ (parís: gallimard, 
1949).

a mitjans del segle dinou també cal 
ÀÄĉĐºąǎĄĔÄǎğǎĂąËØĥÄąǎÄéǎïöğØïÄðĐǎ
obrer socialista marxista, que plantejava 
una explicació de l’origen de la submissió 
de les considerades dones a través de 
mecanismes instituïts al context social, 
i no, com es solia fer, adduint raons 
biològiques, i per tant mostrava com 
a necessària la lluita i la transformació 
social, per mitjà, entre altres coses, de 
éǇĉĉöéØïÄðĐǎÀÄǎéǎĉÄğǎØðÀÄĂÄðÀËðºØǎ
econòmica. el marxisme, tot i que 
recolzava lis sufragistes, lis criticava per 
haver oblidat les seves arrels proletàries, 
i en cap moment va considerar el 
feminisme com a front fonamental de la 
seva lluita29. 
    
segona onada

la segona onada la trobem compresa 
entre els anys seixanta i els noranta del 
segle vint, iniciant-se a estats units, i es 
coneix com el moviment d’alliberament 
de les dones, amb el feminisme liberal 
i el radical. amb la segona onada 
ÄĉǎºöïÄð½²ǎǎĂąÄðÀąÄǎºöðĉºØËðºØǎ
ÀÄǎéǇÄĥØĉĐËðºØǎÀÄéǎĉÄĥØĉïÄǎØǎÀÄǎéǎ
desigualtat normalitzada socialment. 
anant més enllà que la primera onada, 
que principalment buscava tombar i 
ïöÀØťºąǎéÄĉǎééÄØĉǎĄĔÄǎðöǎºöðĐÄïĂéğÄðǎ
les dones, la segona pretenia mostrar 
com existeix la desigualtat, la diversitat 
sexual i les realitats contraposades del 
treball productiu i del treball reproductiu 
en l’àmbit social, introduint un nou 
concepte, el patriarcat. van sorgir moltes 
discussions i debats que es van traduir 
en múltiples faccions dins el moviment, 
ǎğÄÐÀÄĉǎÄðǎºöðŦØºĐÄƧǎÄðǎĄĔÄĉĐǎĉÄðĐØĐƨǎ
es podria dir que els debats sobre la 
ĉÄĥĔéØĐĐǎØǎéǎĂöąðöÐąťǎğǎĉÄąǎĔðǎÄØĥǎÀÄǎ
polarització30. 

en aquesta etapa apareixen algunes obres 
que es consideren fundacionals, i que a 
més acaben essent la base del feminisme 
contemporani. la primera d’elles, és el 
segon sexe31, de simone de beauvoir, 
ťéûĉöÏǎÄĥØĉĐÄðºØéØĉĐǎØǎÄĉºąØĂĐöąƧǎ
en aquest assaig l’autora exposa una 
concepció igualitària de tots els éssers 
humans, independentment del seu sexe. 
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https://www.telegraph.co.uk/women/womens-politics/9933592/women-voted-75-years-before-they-were-legally-allowed-to-in-1918.html
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https://www.madrid.es/unidadesdescentralizadas/igualdaddeoportunidades/publicaciones/publicaciones%202018/ficheros/guia_expofeminismos.pdf
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a partir d’aquesta premissa analitza 
la condició femenina en les societats 
occidentals des de tots els contextos 
ƷÕØĉĐûąØºƨǎºØÄðĐÚťºƨǎĉöºØöéûÐØºƨǎťéöĉûťºƨǎ
ºØÄðĐÚťºƨǎØǎºĔéĐĔąéƸƨǎØǎØðğÄĉĐØÐǎÄéǎĂÄąĄĔËǎ
de la situació actual de les considerades 
dones, tot posant les bases teòriques del 
feminisme després de la segona guerra 
ïĔðÀØéƧǏ

cronològicament, la segueix betty 
friedan amb la mística de la feminitat32. 
en aquesta obra friedan analitzava el 
malestar que patien les dones un cop 
acabada la segona guerra mundial. 
paradoxalment la guerra havia suposat 
un moment d’apertura i emancipació per 
a les dones, donat que la necessitat de 
suplir els homes que estaven combatent 
ÕğØǎĂÄąïËĉǎĄĔÄǎÄééÄĉǎĉöąĐØĉĉØðǎÀÄǎ
éǇÄĉĂØǎĂąØğĐǎØǎÀöïËĉĐØºƨǎĂÄąǎÄðĐąąǎéǎ
ï÷ðǎé¹öąéǎØǎĂĕ¹éØºƧǎÄðǎťðéØĐīąǎéǎ
guerra aquesta situació es va revertir, i 
es van tornar a trobar tancades a casa, 
fent-se càrrec únicament de les tasques 
reproductives i de cures, i havent perdut 
ĄĔÄééǎØðÀÄĂÄðÀËðºØǎÄºöðûïØºǎĄĔÄǎ
tant anhelaven. el llibre de friedan mostra 
ÀØğÄąĉÄĉǎťÐĔąÄĉǎĄĔÄǎÀÄąØğÄðǎÀǇĄĔÄĉĐÄĉǎ
realitats canviants, com per exemple, les 
garçonnesƧǏ

“Each suburban wife struggles with 
it alone. As she made the beds, 
shopped for groceries, matched 
slipcover material, ate peanut butter 
sandwiches with her children, 
chauffeured Cub Scouts and Brownies, 
lay beside her husband at night- she 
was afraid to ask even of herself the 
ĉØéÄðĐǎĄĔÄĉĐØöðƽƽǎǍ+ĉǎĐÕØĉǎééƮǅǏŭŭ

ťðéïÄðĐƨǎĐąö¹Äïǎéǎpolítica sexual 34, de 
kate millett, l’autora, tot separant en tres 
parts el volum, va tractar, en primer lloc, 
la càrrega política que té el sexe de les 
persones, que sol passar per inadvertida. 
després fa un recorregut històric per les 
transformacions de les relacions sexuals 
ðöąïéØĐīÀÄĉǎǎťðéĉǎÀÄéǎĉÄÐéÄǎÀØðöĔǎ
i principis del vint. kate millett, acaba 
el llibre, contrastant les consideracions 
teòriques d’altris autoris del moment.35

32 betty friedan, the feminine 
mystique (nova york: w. w. norton 
and co., 1963).

33 betty friedan, the feminine 
mystique (nova york: w. w. 
norton and co., 1963).

34 kate millett, sexual politics 
(nova york: doubleday and co., 
1969).

35ǎąĐÄïØĉǎŦöąÄĉǎÄĉĂÚðöéƧǎǌéǎ
segunda ola del movimiento 
feminista: el surgimiento de 
la teoría de género feminista". 
revista de humanidades 5 nº 11 
(estiu 2004): 568, 574 i 575.

36 sara marcus, girls to the 
front: the true story of the riot 
grrrl revolution. (new york: 
harperperennial, 2010).

37 "anita hill, veinte años después, 
ĉÄǎïðĐØÄðÄǎťąïÄǎºöðĐąǎ
clarence thomas", qué, octubre 
2010. https://web.archive.org/
web/20160509022324/http://
www.que.es/ultimas-noticias/
sucesos/201010201959-anita-
hill-veinte-anos-despues-efe.
html. (consultat 05/04/2020).

38 rebecca walker, "becoming the 
third wave", ms, 11, 1992.

39 "feminismos. tres siglos de 
lucha por la igualdad”, pacto de 
estado contra la violencia de 
genero, 2007, 62 i 65.

tercera onada

la tercera onada es compon del conjunt 
de moviments feministes que sorgeixen 
als anys noranta en relació amb les 
ÀöðÄĉǎØǎÄéǎÐËðÄąÄƨǎÏÄðĐǎĔðǎĂĉǎïÅĉǎÄðǎÄéǎ
trencament de la binòmia dona i home. el 
ºöðºÄĂĐÄǎÀÄǎÐËðÄąÄǎÏǎĂöĉĉØ¹éÄǎĂÄðĉąǎéǎ
ÀØğÄąĉØĐĐǎØǎĐï¹ÅǎéǇąĐØťºØéØĐĐǎÀǇĄĔÄĉĐĉǎ
constructes arrelats en el llenguatge i en 
ÄéĉǎąöéĉƨǎØǎÏǎĂöĉĉØ¹éÄǎéǎĉÄğǎÀÄºöðĉĐąĔººØ÷ƧǏ

podem prendre com a punt de partida 
ÀöĉǎĉĔººÄĉĉöĉǎÀǇĄĔÄééǎÀËºÀƩǎĂÄąǎ
una banda l’aparició del moviment riot 
grrl, lligat a l’escena alternativa i punk, 
les components del qual volien deixar 
de ser simples observadoris i passar a 
l’acció, des de la militància i l’activisme 
polític i la creació de fanzines, entre 
d’altres36ƧǎØǎĂÄąǎéǇéĐąƨǎğǎïąºąǎĔðǎťĐǎÄéǎ
testimoni televisiu d’anita hill, advocada, 
activista i professora, tot denunciant, 
ÀğðĐǎÀǇĔðǎºöïØĐËǎãĔÀØºØéǎÀÄéǎĉÄðĐǎ
compost únicament per homes blancs, 
que clarence thomas, el seu supervisor 
de la eeoc (comissió per a la igualtat 
d'oportunitats en l'ocupació dels estats 
units), nominat per la cort suprema dels 
estats units, havia abusat sexualment 
d’ella 37.

la primera menció a la tercera onada del 
ÏÄïØðØĉïÄǎğǎĂąËØĥÄąǎǎĔðǎąĐØºéÄǎǎ
la revista ms escrit per rebecca walker, 
escriptora, feminista i activista dels estats 
units, titulat “becoming the third wave” 38. 
ÄðǎĄĔÄĉĐǎąĐØºéÄǎĠéæÄąƨǎÀÄťðØǎéǎĐÄąºÄąǎ
onada del feminisme com a un moviment 
en si, i no com a mera reacció, tal com 
ĉǇÕğØǎºöðĉØÀÄąĐǎťðĉǎĄĔÄééǎïöïÄðĐƨǎØǎ
declarava que encara quedava molta lluita 
per davant. un dels exemples que walker 
posava per sustentar el seu argument era, 
precisament, el fet que clarence thomas 
acabés sent nomenat davant la cort 
suprema tot i les acusacions que pesaven 
damunt seu 39. 

https://web.archive.org/web/20160509022324/http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201010201959-anita-hill-veinte-anos-despues-efe.html
https://web.archive.org/web/20160509022324/http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201010201959-anita-hill-veinte-anos-despues-efe.html
https://web.archive.org/web/20160509022324/http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201010201959-anita-hill-veinte-anos-despues-efe.html
https://web.archive.org/web/20160509022324/http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201010201959-anita-hill-veinte-anos-despues-efe.html
https://web.archive.org/web/20160509022324/http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201010201959-anita-hill-veinte-anos-despues-efe.html
https://web.archive.org/web/20160509022324/http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201010201959-anita-hill-veinte-anos-despues-efe.html
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en aquest mateix període apareix la 
teoria de la interseccionalitat, de la 
ï²ǎÀÄǎæØï¹ÄąéÅǎºąÄðĉÕĠƨǎºÀËïØºǎ
especialitzada en la teoria crítica de la 
raça. crenshaw plantejava la necessitat 
d’un estudi de les identitats socials 
encavalcades en sistemes d’opressió, 
dominació o discriminació. en si, la teoria 
suggereix l’estudi creuat de com operen 
les categories biològiques, socials i 
ºĔéĐĔąéĉǎºöïǎÄðǎÄéǎºĉǎÀÄéǎÐËðÄąÄƨǎËĐðØƨǎ
ºéĉĉÄƨǎÄĉĂËºØÄƨǎÀØĉºĂºØĐĐƨǎöąØÄðĐºØ÷ǎ
sexual, religió, edat… i de com aquestes 
interseccions són fonamentals per 
entendre tant les discriminacions com els 
privilegis40.

precisament, una de les aportacions 
primordials de la tercera (continuada per 
la quarta onada) va ser la introducció del 
terme “privilegi masculí” en molts escrits 
durant els anys noranta. el concepte ha 
ĐąðĉºÄðÀØĐǎťðĉǎǎéǇºĐĔéØĐĐƨǎØǎÅĉǎĔðǎÐąðǎ
ÏöðĐǎÀÄǎÀÄ¹ĐƨǎĐðĐǎÄðǎÄéǎï÷ðǎºÀËïØºƨǎ
com en les xarxes socials. una de les 
primeres a esmentar-lo va ser peggy 
mcintosh l’any 198841, i a partir d’aquell 
moment, visibilitzar i contrarestar el 
privilegi masculí ha estat un dels centres 
de la lluita feminista.

“Thinking through unacknowledged 
male privilege as a phenomenon 
with a life of its own, I realized that 
since hierarchies in our society are 
interlocking, there was most likely a 
phenomenon of white privilege that 
was similarly denied and protected, 
but alive and real in its effects. As a 
white person, I realized I had been 
taught about racism as something 
that puts others at a disadvantage, 
but had been taught not to see one of 
its corollary aspects, white privilege, 
which puts me at an advantage.” 42

durant aquesta tercera onada es van 
escriure un seguit d’articles i llibres 
que, tot i formar part cronològicament 
d’aquesta etapa, van transcendir de 
forma notòria a la quarta onada. en 
primer lloc trobem actes performatius i 
ºöðĉĐØĐĔºØ÷ǎÀÄǎÐËðÄąÄ43, de judith butler, 
on s'exposa per primera vegada la 

40 susan s. lang, “race, 
gender scholar crenshaw on 
campus”, cornell chronicle, 
2013. https://news.cornell.
edu/stories/2013/10/race-
gender-scholar-crenshaw-
campus-oct-16-21. (consultat 
04/04/2020).

41 peggy mcintosh, “white 
privilege and male privilege: a 
personal account of coming to 
see correspondences through 
work in women's studies”, 1988. 
https://www.collegeart.org/pdf/
diversity/white-privilege-and-
male-privilege.pdf. (consultat 
05/04/2020).

42 peggy mcintosh, “white 
privilege and male privilege: a 
personal account of coming to 
see correspondences through 
work in women's studies”, 1988. 
https://www.collegeart.org/pdf/
diversity/white-privilege-and-
male-privilege.pdf. (consultat 
05/04/2020).

43 judith butler, "performative acts 
and gender constitution: an essay 
in phenomenology and feminist 
theory". theatre journal 40, 1988, 
4.

44 paul b. preciado, manifeste 
contra-sexuel (parís: ballard, 
2000).

45 virginie despentes, king kong 
théorie (parís: editions grasset et 
fasquelle, 2006).

46 laura bates, "everyday sexism", 
2012. https://everydaysexism.
com/. (consultat 07/04/2020).

47 kira cochrame, "the fourth 
wave of feminism: meet the 
rebel women", the guardian 
(desembre 2013). https://www.
theguardian.com/world/2013/
dec/10/fourth-wave-feminism-
rebel-women. (consultat 
07/04/2020).

ĉÄğǎØÀÄǎÀÄǎéǎĐÄöąØǎĄĔÄÄąǎØǎÄéǎÐËðÄąÄǎ
performatiu. es distingeix el sexe com 
a condició biològica, i, al contrari, el 
ÐËðÄąÄǎºöïǎǎØðĐÄąĂąÄĐºØ÷ǎØǎºöðĉĐąĔººØ÷ǎ
a través d’actes que performen aquesta 
condició. cronològicament, el segueix el 
llibre manifest contrasexual44, de paul b. 
preciado, on l’intel·lectual interpreta el 
context actual introduint-se en els debats 
de les polítiques feministes, la teoria 
ĄĔÄÄąƨǎØǎÄéǎºöéưéÄºĐØĔǎĐąðĉÐËðÄąÄƨǎºąÄðĐǎĔðǎ
diàleg entre elles i trencant així els límits 
del que és socialment construït i acceptat. 
ØǎťðéïÄðĐƨǎºØðºǎðĦĉǎïÅĉǎĐąÀƨǎÄĉǎĂĔ¹éØºǎ
teoria king kong45, de virginie despentes, 
un assaig, on, a través dels coneixements 
ØǎğØğËðºØÄĉǎÀÄǎéǇĔĐöąƨǎĄĔÄĉĐǎÄðĉǎ
ÏǎąÄŦÄĥØöðąƨǎÀǇĔðǎïðÄąǎïöéĐǎ
directa, sobre la prostitució, la violació, 
la repressió del desig, la maternitat i la 
ĂöąðöÐąťƨǎÀğöºðĐǎĂÄąǎéǍ¹öéØºØ÷ǎÀÄéǎ
ĉØĉĐÄïǎĂĐąØąºéƧǏ

ťðéïÄðĐƨǎÄðĐąÄïǎÄðǎéǎĄĔąĐǎöðÀǎ
del feminisme, l’inici de la qual, segons 
ĉĉÄðĦéÄðǏéØĉǎÄĥĂÄąĐØĉƨǎĐąö¹ÄïǎéǎŬŪūŬƨǎ
amb la denúncia de laura bates arran 
dels atacs misògins que havia patit, 
denúncia que va vehicular mitjançant 
el llançament d’una plataforma en línia 
anomenada “everyday sexism”46, on totis 
ĂöÀØÄðǎºöïĂąĐØąǎéÄĉǎĉÄğÄĉǎğØğËðºØÄĉƧǎï¹ǎ
aquesta quarta onada, a través de les 
manifestacions massives, el debat sobre 
la interseccionalitat, l’acceptació social 
creixent de la teoria de la performativitat 
ÀÄéǎÐËðÄąÄƨǎØǎÄéǎĂĂÄąǎÏöðïÄðĐéǎÀÄǎ
les xarxes socials, el col·lectiu feminista 
ha anat guanyant pes, i els debats més 
ğØĉØ¹ØéØĐĐƨǎØǎǎÀØÏÄąËðºØǎÀÄǎéÄĉǎöðÀÄĉǎĄĔÄǎ
ĂąÄºÄÀÄØĥÄðƨǎÕðǎĐØðÐĔĐǎ¹ĉĐðĐǎĂąÄĉËðºØǎ
als mitjans de comunicació i internet, 
ºöĉǎĄĔÄǎÕǎĂÄąïËĉƨǎÀÄǎºÄąĐǎïðÄąƨǎ
transmetre el seu missatge de forma més 
immediata47ƧǏ

tot i que aquesta quarta onada que 
vivim es va construint fonamentalment 
a través de les denúncies comunes i 
compartides que es van donant a través 
de les xarxes socials, sí que trobem un 
concepte crític i un llibre que es podrien 
considerar fundacionals. primerament, 
el terme d’interseccionalitat, tractat per 

https://news.cornell.edu/stories/2013/10/race-gender-scholar-crenshaw-campus-oct-16-21
https://news.cornell.edu/stories/2013/10/race-gender-scholar-crenshaw-campus-oct-16-21
https://news.cornell.edu/stories/2013/10/race-gender-scholar-crenshaw-campus-oct-16-21
https://news.cornell.edu/stories/2013/10/race-gender-scholar-crenshaw-campus-oct-16-21
https://www.collegeart.org/pdf/diversity/white-privilege-and-male-privilege.pdf
https://www.collegeart.org/pdf/diversity/white-privilege-and-male-privilege.pdf
https://www.collegeart.org/pdf/diversity/white-privilege-and-male-privilege.pdf
https://www.collegeart.org/pdf/diversity/white-privilege-and-male-privilege.pdf
https://www.collegeart.org/pdf/diversity/white-privilege-and-male-privilege.pdf
https://www.collegeart.org/pdf/diversity/white-privilege-and-male-privilege.pdf
https://everydaysexism.com/
https://everydaysexism.com/
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/10/fourth-wave-feminism-rebel-women
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/10/fourth-wave-feminism-rebel-women
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/10/fourth-wave-feminism-rebel-women
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/10/fourth-wave-feminism-rebel-women
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primer cop per kimberlé crenshaw en 
un article titulat “demarginalizing the 
intersection of race and sex: a black 
feminist critique of antidiscrimination 
doctrine, feminist theory and antiracist 
politics”48. la interseccionalitat és un marc 
d’estudi que permet explorar la relació 
entre identitats coexistents (com poden 
ĉÄąǎÄéǎĉÄĥÄƨǎÄéǎÐËðÄąÄƨǎéǇËĐðØƨǎéǎą½ƸƨǎØǎ
els sistemes connectats d’opressió (el 
patriarcat, la supremacia blanca). en el 
nostre context més proper també s’ha 
fet rellevant democràcia feminista49, de 
les mans d’alicia miyares, on l’autora 
critica que ni la democràcia liberal, ni la 
socialdemocràcia clàssica, han sastifet 
éÄĉǎÄĥØÐËðºØÄĉǎØǎÄĥĂÄºĐĐØğÄĉǎÀÄǎéÄĉǎ
ºöðĉØÀÄąÀÄĉǎÀöðÄĉƨǎØǎĄĔÄǎąÄéïÄðĐƨǎťðĉǎǎ
la data, el feminisme, com a teoria política 
que és, ha estat l’única capaç de fer-ho, 
ĉÄðĐǎĔðǎéĐÄąðĐØğǎËĐØºǎØǎąÄĉöéĔĐØğƧ

ÄðǎÄéǎĉÄÐĘÄðĐǎĂąĐĐǎĐąºĐąÄïǎÄéǎĂÄąĄĔËǎ
i com ha estat la difusió del moviment 
feminista d’aquesta quarta onada, i 
la successió de fets que ens han dut 
ǎĄĔÄĉĐǎïöïÄðĐǎÀÄǏǎºöðĉºØÄðºØºØ÷ǎ
ciutadana.

48 kimberlé crenshaw, 
“demarginalizing the intersection 
of race and sex: a black feminist 
critique of antidiscrimination 
doctrine, feminist theory and 
antiracist politics”, the university 
of chicago legal forum 140, 1989, 
139-167.

49 alicia miyares, democracia 
feminista (madrid: cátedra, 2018).
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50 doctora glas, "la cuarta ola 
feminista ha llegado y esto es 
lo que debes saber", código 
nuevo (març 2018). https://www.
codigonuevo.com/mileniales/
cuarta-ola-feminista-llegado-
debes. (consultat 07/04/2020).

51 sonia reverter i maría medina 
vicent, el feminismo en 35 
hashtags (madrid: los libros de la 
catarata, 2019).

52 joetta l. carr, “the slutw the 
slutwalk movement: a study in 
transnational feminist activism”, 
western michigan university 
ŮƨǏŬŪūŭƨǏŮƧ

53 amworldtodaypm, manal al 
sharif driving in saudi arabia 
(with english subtitles), video, 
2011. https://www.youtube.
ºöïƴĠĐºÕƮğǜĉöĠðĉÕǁĠŬąŪ. 
(consultat 10/04/2020).

54 hope grigsby, “women2drive 
movement contemporary saudi 
consciousness on women’s 
position in society”, concordia 
college, 2015.

55 laura patterson, "whiteness 
in contemporary feminist 
campaigns : free the nipple.", 
college of arts & sciences senior 
honors theses, 2016, paper 100.

organitzades i combatives4.2.
ÄðǏĄĔÄĉĐǎĂąĐĐǎðéØĐīąÄïǎºöïǎ
éǎĄĔąĐǎöðÀǎÕǎĂąöťĐĐǎÄéǎboom 
de les xarxes socials i altres mitjans 
digitals per visibilitzar la seva lluita 
i causa, i assolir un abast sense 
ĂąÄºÄÀÄðĐĉƧǏĄĔÄĉĐǏÄĐĂƨǏðöǎö¹ĉĐðĐǎ
ØĥûƨǎðöǎðöïÅĉǎĐÅǎºöïǎǎ¹ĉÄǏéÄĉǎ
ĥąĥÄĉǏĉöºØéĉƨǎĉØð÷ǎĄĔÄǎǎïÅĉǎĐÅǎĔðǎĉËąØÄǎ
de característiques que la diferencien 
ÀÄǎéÄĉǎðĐÄąØöąĉƧǏĄĔÄĉĐǏöðÀǎĐÅǎ
ºöïǎǎÄĂØºÄðĐąÄƨǏǎÄĉºéǎïĔðÀØéƨǎ
éÄĉǎïðØÏÄĉĐºØöðĉǏïĔéĐØĐĔÀØð²ąØÄĉǏÀÄǎ
ÀÄðĕðºØǎÀÄǎéǎğØöéËðºØǎÄðğÄąĉǎéÄĉǎ
ÀöðÄĉƨǎéǎąÄºéïºØ÷ǎÀÄǎéǎĂąØĐĐǏÄðǎ
l'àmbit social, la defensa dels drets 
de les dones com drets humans i la 
ééĔØĐǎĂÄąǎéǎØðĐÄąĉÄººØöðéØĐĐƧǏÀÄǏéǎ
mateixa manera, és un tret distintiu 
la participació global als debats, i, per 
tant, la diversitat d'opinions i postures, 
ïĂéØťºÀÄĉǎǎĐąğÅĉǎÀÄǎÀØÏÄąÄðĐĉǎ
mitjans digitals, com també l'extensió del 
concepte i les pràctiques de sororitat. i 
ťðéïÄðĐƨǎºöïǎÀÄĉĐºąÄïǎÄðǎÄéǎĉÄÐĘÄðĐǎ
apartat, és remarcable la diversitat de 
posicionaments i lluites que, a la manera 
ÀǍĔðǎĥąĥǏÀǍŦĔÄðĐĉƨǎĄĔÄǎºĐĔéïÄðĐǎ
arriba a contemplar el feminisme, 
ÄïĂÄðĦÄðĐǏǎĄĔËǏÄéǎïöğØïÄðĐǎąąØ¹ØǎǎĉÄąǎ
interseccional50.

en certa manera, es creu que la primavera 
àrab va ser una de les antecessores de 
la quarta onada. així doncs, basant-nos 
en la cronologia de successos a través 
dels hashtags feministes de les xarxes 
socials, seguirem el llibre el feminisme 
en 35 hashtags51, on les autores sonia 
reverter (directora de l'institut universitari 
ÀǍÄĉĐĔÀØĉǎÏÄïØðØĉĐÄĉǎØǎÀÄǎÐËðÄąÄƨǎ
ĂĔąØťººØ÷ðǎÄĉºąØ¹ðöƸǎØǎïąØǎïÄÀØðǎ
ğØðºÄðĐǎƷÀöºĐöąǎÄðǎťéöĉöťƸƨǎðéØĐīÄðǎ
la importància que han tingut els mitjans 
digitals en aquesta quarta onada, tot i 
que, com és evident, aquesta no hauria 
estat possible sense l'empenta de les 
lluites acumulades al llarg de la història i 
una conscienciació creixent.

ĐöĐǏØǎĄĔÄǎéǍöąØÐÄðǎÀÄǎéǎĄĔąĐǎöðÀǏĉÄǏĉöéǎ
ubicar als estats units, un any abans 
ÀÄǎéǍØðØºØǎöťºØéƨǎÄéǎŬŪūūƨǏğǎÕğÄąƽÕØǏÀöĉǎ
successos rellevants: el primer va ser 
ǏĐöąöðĐöƨǎöðǎÀöĉǎöťºØéĉǎÀÄǎĂöéØºØƨǎĐöĐǎ
parlant sobre prevenció de delictes a la 
ĔðØğÄąĉØĐĐǎÀÄǏĦöąæƨǎğðǎąÄºöïðąǎĄĔÄǎ
les dones evitessin vestir-se "de puta" per 
ðöǎĉÄąǎğØöéÀÄĉƧǏĄĔÄĉĐǏÏÄĐǎğǎĂąöğöºąǎ
ºöïǎǎąÄĉĂöĉĐǎĔðǎĉËąØÄǎÀÄǏĉéĔĐǏĠéæĉǏƷéǎ
marxa de les putes), actes reivindicatius 
duts a terme per dones vestides seguint 
el clixé social de puta, és a dir, amb 
tops, faldilles curtes i mitges de xarxa52. 
ÅĉǏĄĔÚǎöðǎğǎĂąËØĥÄąǎÄéǎĂąØïÄąǏÕĉÕĐÐƨǎ
#slutwalkƧǏ

en el segon succés, en el marc de la 
primavera àrab, un grup de dones 
de l’aràbia saudí, van començar a 
manifestar-se per pressionar el govern 
ĂÄąǎĐéǎĄĔÄǎéÄĉǎÀÄØĥÄĉǎºöðÀĔØąƨǎťĐǎĄĔÄǎğðǎ
aconseguir l’any 2018. el desencadenant 
d’aquest moviment va ser la denúncia 
que manal al-sharif va fer a través d’un 
vídeo53ǎĄĔÄǏğǎĂÄðãąǎǎéÄĉǎĥąĥÄĉǎĉöºØéĉƨǎ
on, mentre ella enumerava totes les 
ąöðĉǎĄĔÄǏÀÀĔÝǏÄéǎÐöğÄąðǎĂÄąǎïðĐÄðØąǎ
aquesta prohibició, anava conduint 
ĂÄéĉǎºąąÄąĉǎÀÄǎéǎºØĔĐĐƧǏÄéǏğÚÀÄöǏÄĉǎğǎ
tornar viral i va replicar-se arreu del país: 
moltes dones es van animar a conduir 
de forma clandestina i compartir-ho 
ĂöĉĐÄąØöąïÄðĐƧǏĄĔÄĉĐÄĉǏąÄØğØðÀØººØöðĉǎ
van anar acompanyades del hashtag 
#women2drive54.

éǍðĦǎŬŪūŬǎÄĉǎğǏĂöĂĔéąØĐīąǏÄéǎÕĉÕĐÐǎ
#freethenipple, amb l'activista i 
ºØðÄĉĐǏéØðǏÄĉºöǎéǎºĂÀğðĐƨǎÀÄÏÄðĉðĐǎ
éǎĂöĉĉØ¹ØéØĐĐǏĄĔÄǏéÄĉǎºöðĉØÀÄąÀÄĉǎÀöðÄĉǎ
puguin mostrar, si així ho desitgen, els 
seus mugrons, tot assenyalant la censura 
ǎéÄĉǎĥąĥÄĉǎĉöºØéĉƧǏÄéǏąÄééÄğðĐǎĄĔÚǎ
no era tant el fet de despullar-se, com 
ÀÄǏÀÄºöðĉĐąĔØąǏéǍö¹ãÄºĐĔéØĐīºØ÷ǏÀÄéǎºöĉǎ
de la dona55.

https://www.codigonuevo.com/mileniales/cuarta-ola-feminista-llegado-debes
https://www.codigonuevo.com/mileniales/cuarta-ola-feminista-llegado-debes
https://www.codigonuevo.com/mileniales/cuarta-ola-feminista-llegado-debes
https://www.codigonuevo.com/mileniales/cuarta-ola-feminista-llegado-debes
https://www.youtube.com/watch?v=sownsh_w2r0
https://www.youtube.com/watch?v=sownsh_w2r0
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ÄéǏïöğØïÄðĐǎ#metoo, que ha estat dels 
que més ressò ha tingut, va començar 
ÄéǎŬŪŪŰƨǎĄĔðǏĐąðǏ¹ĔąæÄǎğǎĉÄąǎéǎ
ĂąØïÄąǎǎąÄºöðËØĥÄąǎØǎÀÄðĔðºØąǎéÄĉǎ
ÄĥĂÄąØËðºØÄĉǎÀǍ¹ĕĉǎĉÄĥĔéǎĄĔÄǎąÄ¹Øǎ
tant ella com totes les seves companyes, 
principalment dones negres, en barris 
ï¹ǎ¹ØĥöĉǎØðÐąÄĉĉöĉƧǏÄééǏðØïğǎǎ
denunciar els agressors, a lluitar per les 
seves detencions i a fer-se costat les unes 
ǎéÄĉǎéĐąÄĉƧǏĂÄąûƨǎĄĔÄĉĐǎïöğØïÄðĐǎğǎ
agafar força onze anys després, quan van 
ser les elits del món del cinema les que 
ğðǎºöïÄð½ąǎǎÀÄðĔðºØąƧǏĄĔÄĉĐǏééĔØĐǎ
va fer-se rellevant per l'allau de 
denúncies cap al productor de 
ºØðÄïǏÕąğÄĦǏĠÄØðĉĐÄØðǏĂÄąǎĂąĐǎÀÄǎ
ïöéĐÄĉǎºĐąØĔĉƨǎĄĔÄǎťąïğÄðǎĄĔÄǎ
ĄĔÄĉĐĉǎ¹ĔĉöĉǏğÄðØÄðǎĉĔººÄØðĐǏÀÄĉǎ
de feia molts anys, i que moltes 
altres personalitats eren còmplices 
ÀǍĄĔÄĉĐÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎØǎ¹ĔĉöĉƧǏéǍðĦǎ
ŬŪūŲǏĠÄØðĉĐÄØðǏğǎĉÄąǎąąÄĉĐĐǎØǎºĔĉĐǎ
de violació, i l'any 2020 ha estat declarat 
culpable, imposant-se-li vint-i-tres anys 
ÀÄǎĂąÄĉ÷ƧǏéÄĉǏÀÄðĕðºØÄĉǎºöïĂĐ¹ØéØĐīÀÄĉǎ
ąąðǎÀÄéĉǎ¹ĔĉöĉǎÀÄǏĠÄØðĉĐÄØðǏĉ÷ðǎÀÄǎ
gairebé noranta dones, generalment del 
món del cinema56.

ÄðǏÄéǎðöĉĐąÄǎºöðĐÄĥĐǎĂąöĂÄąƨǎÄéǎºðğØǎ
d'escala de les mobilitzacions feministes 
ØǎéǎĉÄğǎĂąÄĉËðºØǎºąÄØĥÄðĐǎǎéÄĉǎ
ĥąĥÄĉǎØǎǎéǎºöðĉºØËðºØǎĉöºØéǎÄĉĐðǎ
relacionades amb l'anomenat cas de la 
manadaƧǏÀĔąðĐǏÄéĉǏsanferminesǏÀÄǎéǍðĦǎ
2018 es va produir una violació grupal 
ĄĔÄǎğǎĐÄðØąǎĔðǎÐąðǎĐąðĉºÄðÀËðºØǎ
ïÄÀØ²ĐØºǏǎÄĉĂðĦƧǏÄéǏĉĔººÅĉƨǎ
ĂÄąĂÄĐąĐǏĂÄąǎĔðǏÐąĔĂǎÀÄǎãöğÄĉǎ
autoanomenats "la manada", va fer que 
una part important de la societat s'unís 
en la lluita per tal que es fes justícia per 
éǎğÚºĐØïƧǏÄéĉǏğØöéÀöąĉǎťąïğÄðǎĄĔÄǎ
l'acte sexual havia estat consentit, mentre 
que ella ho desmentia, i la ciutadania va 
ºöïÄð½ąǎǏÀöðąƽéØǎĉĔĂöąĐǏǎÄééǎØǎéǎĉÄĔǎ
relat a través dels mitjans digitals amb el 
hashtag #yositecreo57.56 megan murphy, "introduction 

to “#metoo movement”", journal 
of feminist family therapy 31, nº2-
3 (2019): 63-65. doi:10.1080/089
52833.2019.1637088.

57 samara velte, yo sí te creo 
(tafalla: txalaparta, 2019).

durant la quarta onada hi ha hagut molts 
altres hashtags que, juntament amb els 
que tot just han estat detallats, són els 
testimonis d’aquests últims anys del 
fenomen global i viral que s’ha tornat 
éǎééĔØĐǎÏÄïØðØĉĐǎºöðĐąǎéǎğØöéËðºØǎÀÄǎ
ÐËðÄąÄƩǎ
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 • #iammalala (malala yousafzai, 2012, pakistà)
 • #everydaysexismproject (laura bates, 2012, regne unit)
 • #aufschrei (laura himmelreich, 2013, alemanya)
 • #freepussyriot (empresonament pussy riots, 2013, rússia)
 • #heforshe (onu dones, 2014, estats units)
 • #yesallwomen (masacre de l’illa vista, 2014, estats units)
 • #bringbackourgirls (segrest de chibok, 2014, nigeria)
 • #thisgirlcan (campanya de sport england, 2015, regne unit)
 • #askhermore (actrius de hollywood, 2015, estats units)
 • #niunamenos (militància feminista, 2015, argentina)
 • #ilooklikeandenginereer (isis anchalee, 2015, estats units)
 • #shotyourabortion (kimberly morrison, lindy west i amelia bonow,   
  2015, estats units)
 • #iranianwomenlovecycling (lluita feminista on les dones defensen la   
  seva voluntat d’anar en bicicleta, 2016, iran)
 • #viajosola (feminicidi de maría trinidad matus tenorio, 2016, equador)
 • #womensmarch (militancia feminista contra l’elecció de donald trump   
  com a president, 2017, estats units)
 • #himthough (vox liz plank, 2017, estats units)
 • #ididthat (confessió del còmic devang pathak sobre les seves    
  conductes masclistes, 2017, estats units)
 • #howiwillchange (contra la cultura de la violació per part dels    
  construïts com a homes, 2017, estats units)
 • #masmujeres (actrius espanyoles als premis goya, on demanaven més  
  representació femenina, 2018, espanya)
 • #agarramelamano (reivindació que pretén lluitar contra els abusos al   
  carrer, i fa una crida a que si qualsevol considerada dona té por    
  pel carrer es prengui la llibertat d’agafar la mà a una altra companya,   
ǎ ǎ ŬŪūŲƨǎïËĥØºƸ
 • #repealthe8thǎƷąÄºöéīïÄðĐǎǎĔðǎąÄÏÄąËðÀĔïǎĂÄąǎÄéØïØðąǎéǎğĔØĐÄðǎǎ ǎ
  esmena de la constitució, la qual equipararia els drets vitals dels nounats  
  als de la mare, 2018, irlanda)
 • #believethesurvivors (recolzament a les víctimes de violacions, 2018,   
  estats units)
 • #thisisnotconsent (recolzament a una víctima, després que un home   
  fos absolt en un judici acusat de violació, tot mostrant com a una   
  prova el tanga de la víctima, deu anys menor que ell, 2018, irlanda)
 • #thisnassarthing/#decertifyusagymnastics (denuncia conjunta al   
  metge larry nassar d’usa gymnastics per abusos sexuals, 2018,    
  estats units)
 • #todassomoslaura (denúncia de la violació i assassinat de laura luelmo,  
  una professora que va sortir a córrer, i ja no va tornar, 2018, espanya)
 • #10yearschallenge (“maqueig” d’un hastag ja existent per denunciar   
ǎ ǎ ÀÄĉĂąØºØöðĉǎØǎÏÄïØðØºØÀØĉǎĉÄðĉÄǎąÄĉöéÀąÄƨǎŬŪūųƨǎïËĥØºƸ
 • #youknowme (busy philips, 2019, estats units)
 • #nonoscuidannosmatan (manifestació per denunciar una violació a   
ǎ ǎ ĔðǎïÄðöąǎĂÄąǎĂąĐǎÀǇĔðĉǎĂöéØºÚÄĉƨǎŬŪūųƨǎïËĥØºƸ
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ĂÄąûǏĄĔËǎÕǎÀöðĐǎééöºǎǎĄĔÄĉĐǎ
ĥąĥǎÐéö¹éǎÀÄǎąÄéºØöðĉǎºöï¹ĐØğÄĉƮǎ
ÀöðºĉǏĔðǎÀÄǎéÄĉǎ¹ĉÄĉǎÀÄéǎÏÄïØðØĉïÄǎãǎ
ÀÄĉǎÀÄǎéǎĂąØïÄąǎöðÀǎÅĉǎéǏðÄºÄĉĉØĐĐǎ
ÀǍĔðØąǎÏöąºÄĉƨǎØǎéǎºöðĉĐĐºØ÷ǎĄĔÄǏÄéǎ
ĄĔÄǎÅĉǎĂÄąĉöðéǏÅĉǎĂöéÚĐØºƧǏĂÄąûǏąƨǎǎ
través dels mitjans digitals, ha crescut 
éǍ¹ĉĐǎØǎéǎĂąÄĉËðºØǎÀǍĄĔÄĉĐÄĉǎ
reivindicacions, unint moltes més 
ğÄĔĉǎéÕöąƧǏéǏØðĐÄąðºØöðéØĐīºØ÷ǎÀÄǎ
éÄĉǎĂąö¹éÄï²ĐØĄĔÄĉǎÀÄǎéǎğØöéËðºØǎÀÄǎ
ÐËðÄąÄǎÕǎïöĉĐąĐǎĐï¹ÅǎĄĔÄǎÅĉǎĔðǎ
realitat trista compartida per totes, 
ĉØÐĔØĉǎÀǍöðǎĉØÐĔØĉƪǎØǎĄĔÄǏéǍöąÐðØĐīºØ÷ƨǎ
la interseccionalitat i sororitat han de 
permetre la creació d'aquests espais 
ĉÄÐĔąĉǎØǎÀÄǎÀÄ¹ĐǎöðǎÄéǏĉĔĂöąĐǏïĔĐĔǎ
esdevé un factor essencial per a 
l'empoderament58. 

58 guiomar rovira sancho, "el 
devenir feminista de la acción 
colectiva. las multitudes 
conectadas y la nueva ola 
transnacional contra las 
violencias machistas en red" 
teknokultura, 15, nº2, (2018). 
doi:10.5209/tekn.59367.
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éǎééĔØĐǎÏÄïØðØĉĐǎÕǏº¹Đǎ¹ą½ðĐǎïöéĐÄĉǎĂąö¹éÄï²ĐØĄĔÄĉǎéǎééąÐǎÀÄéĉǎðĦĉƨǎĄĔÄƨǎØÐĔéǎĄĔÄǎĔðǏÄĉºą¹ĐǎĂØéöĐÄąƨǎÕǎðĐǎ
acumulant tota la merda injusta que la societat patriarcal ha anat imposant durant la història.

ÅĉǏĂÄąǎØĥûǎĄĔÄǎÅĉǎº¹ÀéǎğØĉØ¹ØéØĐīąǎéǎºöïĂéÄĥØĐĐǎØǎéǎÀØğÄąĉØĐĐǎÀÄǎéÄĉǎééĔØĐÄĉǎÏÄïØðØĉĐÄĉǎØǎéǎĉÄğǎąĐØºĔéºØ÷ǎÄðǎÄéĉǎÀØÏÄąÄðĐĉǎ
ºöąąÄðĐĉƧǏðöïÅĉǏÄĉºöéĐąƽðöĉǎéØĉǏĔðØĉǏǎéØĉǏéĐąØĉǏÄðĉǎĂÄąïÄĐǏºąÅØĥÄąǏºöðĉĐðĐïÄðĐƧǏºéǏÄĉĐąǏĐÄðĐØĉǏǎĐöĐĉǎĄĔÄééĉǎðöĔĉǎ
arguments, debats i postures que van apareixent, per recordar d'on venim, saber on estem, i imaginar cap a on anem.

 • anarcofeminismeƩǎ¹ĔĉºǎïðĐÄðØąǎÄéǎïöğØïÄðĐǎééĔðĦĐǎÀÄǎéǎØðŦĔËðºØǎÀÄǎĄĔéĉÄğöéǎØÀÄöéöÐØǎĔĐöąØĐ²ąØƨǎǎ
ǎ ǎ ØðÀÄĂÄðÀÄðĐïÄðĐǎÀÄǎéǎĉÄğǎöąØÄðĐºØ÷ƧǎÀöðǎĉĔĂöąĐǎǎéǇººØ÷ǎÀØąÄºĐǎØǎéǇĔĐöĉĔťºØËðºØƧ
 • feminisme liberal: se centra, de forma individualista, en les decisions i accions pròpies de lis components  
  per assolir la igualtat mitjançant la seva capacitat.
 • feminisme negre: nascut als anys seixanta, s’oposa i crítica el feminisme blanc del moment, sent lis   
ǎ ǎ ĂąØïÄąÄĉǎÀÄÏÄðĉöąÄĉǎÀÄǎéǎééĔØĐǎØðĐÄąĉÄººØöðéƨǎĐöĐǎØǎĄĔÄǎĄĔÄĉĐǎºöðºÄĂĐÄǎÄðºąǎðöǎĉǇÕğØǎÀÄťðØĐƧ
 • feminisme postcolonial o decolonial: proper també a la lluita interseccional, busca desplaçar la categoria  
  de dona com a únic paràmetre a tenir en compte, adduint la necessitat d’incloure altres perspectives   
  que incloguin dones no-blanques i no-occidentals.
 • feminisme radicalƩǎŦĔÄðĐǎðĉºĔĐǎǎťðéĉǎÀÄéĉǎðĦĉǎğĔØĐðĐǎÚðĐØïïÄðĐǎğØðºĔéĐǎï¹ǎéÄĉǎØÀÄÄĉǎïąĥØĉĐÄĉƧ
 • feminisme socialista: busca l’arrel del masclisme en el capitalisme, i per tant defensa que les considerades  
  dones són doblement oprimides, per una banda com a dones, i, per l’altra, per raó de classe.
 • transfeminisme: amb origen a la teoria queer, interpel·la com a subjectes del feminisme totes aquelles   
  persones considerades oprimides pel sistema heterocispatriarcal, com ara les persones trans.
 • ciberfeminismeƩǎĔĐØéØĐīǎéÄĉǎĐØºǎĂÄąǎÏÄąǎºĐØğØĉïÄƨǎï¹ǎéǇö¹ãÄºĐØĔǎÀÄǎĐąÄðºąǎéÄĉǎ¹ąąÄąÄĉǎÀÄǎÐËðÄąÄƧ
 • ecofeminisme: busca lluitar contra el patriarcat, l’industrialisme i l’extractivisme, prenent com a principi el  
  respecte a la natura.
 • feminisme de la igualtat: nascut amb la il·lustració i consolidat durant el sufragisme, reivindica que les   
  considerades dones han de tenir els mateixos drets que les considerades homes.
 • feminisme de la diferènciaƩǎöĂöĉðĐƽĉÄǎéǎÏÄïØðØĉïÄǎÀÄǎéǎØÐĔéĐĐǎØǎĉöĐǎÄéǎéÄïǎÀÄǎĄĔËǎǄĉÄąǎÀöðǎÅĉǎ¹Äééǅƨǎǎ
  critica que l’equiparació amb les considerades homes, des del androcentrisme, pot suposar simplement un  
ǎ ǎ éĐąÄǎąËÐØïǎÀǇöĂąÄĉĉØ÷Ƨ
 • feminisme islàmic: busca assolir una reinterpretació dels textos sagrats, condemna les imposicions del   
  feminisme occidental i reivindica el paper de la dona a l’islam.
 • feminisme postestructuralista o postfeminisme: reinterpreta críticament els feminismes sorgits abans  
ǎ ǎ ÀÄéǎťðéǎÀÄéǎĉÄÐéÄǎğØðĐƧ
 • feminisme separatista: busca empoderar les considerades dones a través d’espais socials no mixtes, i per  
  tant donant suport a la segregació sexual.
 • lesbianisme políticƩǎØðºéöÄðĐǎÄéǎÏÄïØðØĉïÄǎéËĉ¹ØºƨǎÏÄïØðØĉïÄǎéËĉ¹ØºǎöǎĉÄĂąĐØĉïÄǎéËĉ¹ØºƨǎÄĉǎĐąºĐǎÀǇĔðǎǎǎ
ǎ ǎ ĉËąØÄǎÀÄǎïöğØïÄðĐĉǎðĉºĔĐĉǎéĉǎðĦĉǎĉÄØĥðĐǎØǎĉÄĐðĐǎĄĔÄǎÀÄÏÄðĉÄðǎĄĔÄǎéǎĐÄöąØǎÀÄǎéǇöąØÄðĐºØ÷ǎĉÄĥĔéǎÅĉǎǎ
ǎ ǎ ĔðǎºöðĉĐąĔººØ÷ǎĉöºØéƧǏ
 • feminisme antiespecista: defensa que el patriarcat ignora els interessos i subjectivitat d’alguns subjectes  
ǎ ǎ Äðǎ¹ÄðÄťºØǎÀǇéĐąÄĉǎĄĔÄƨǎÀÄǎÏöąïǎą¹ØĐą²ąØƨǎĉ÷ðǎºöðĉØÀÄąĐĉǎĉĔĂÄąØöąĉƧǎĂąöïöĔÄðǎĄĔÄǎÄéǎÏÄïØðØĉïÄǎÕǎǎ ǎ
  d’ocupar-se de totes les formes d’explotació, humanes i no-humanes.

juntes som més perilloses que el foc4.3.
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no he nascut dona per 
morir per ser-ho

patriarcado en venta5.1.
5

59 mexu abril, "evolución 
y construcción del amor 
romántico.", 2019.

60 mexu abril, "evolución 
y construcción del amor 
romántico.", 2019.

61 gerda lerner, la creación del 
patriarcado, trad. mónica tusell 
(barcelona: editorial crítica, s.a., 
1990), 9.

62 gerda lerner, la creación del 
patriarcado, trad. mónica tusell 
(barcelona: editorial crítica, s.a., 

63 luciana guerra, “familia y 
heteronormatividad”, revista 
argentina de estudios de 
juventud 1, nº1 (2009): 1.

l’origen del patriarcat es podria pensar 
juntament amb la idea de la propietat 
privada. el concepte de propietat privada 
va sorgir paulatinament, no com el 
coneixem ara, sinó acotant, de manera 
progressiva, espais privatius d’explotació i 
domini en relació a la terra, la naturalesa, 
la vida, les colònies, i també les dones. 
aquesta dominació progressiva va 
instaurar les jerarquies i relacions de 
poder que ara tenim tan “normalitzades”, 
com són el privilegi blanc o el masculí. 
una de les jerarquies dominants, 
per exemple, seria el model familiar 
monogàmic, com a estructura interna i 
ØðĐöº¹éÄƨǎĄĔÄǎąÄĉÄąğǎĂÄąǎéǇÕöïÄǎéǎťÐĔąǎ
de patriarca, tot exercint el seu control en 
éǇ²ï¹ØĐǎÀöïËĉĐØº59.
Ǐ

“Las relaciones de poder se han 
establecido como intermediario 
en las relaciones patriarcales y 
capitalistas entre hombres y mujeres. 
Existe una base que es el miedo, el 
miedo a la sexualidad de las mujeres 
ejercida con libertad y el miedo de 
las mujeres hacia la violencia de los 
hombres. quizá ese sea el origen del 
patriarcado.”60

Ǐ
s’ha de tenir en compte que el patriarcat 
s’ha construït per un lent procés de més 
o menys tres mil cinc-cents anys. en 
l’establiment primigeni de les normes 
i valors d’aquest model social, arcaic i 
conservador, les funcions de cada sexe 
eren determinades per diferents mitjans 
com els costums, les lleis i els rols 
socials, tot sovint explicats en metàfores, 
utilitzant recursos narratius lligats a les 
divinitats del moment, com a garant últim 
de la construcció social61.

la jerarquia que s’instaura amb aquest 
sistema ha col·locat històricament a 
les considerades dones en una posició 
inferior, assimilant-les, en alguns casos, 
a mercaderies, tot obtenint un valor a 
canvi del seu matrimoni (com la dot, o les 
aliançes territorials), o tractant-es sota un 
ąËÐØïǎÀǇÄĉºéğØĉïÄƧ

“El pensamiento patriarcal ha 
oscurecido y olvidado la existencia 
de una historia de las mujeres, hecho 
que ha afectado enormemente a 
la psicología tanto femenina como 
masculina.”62Ǐ

ÄéǎĂąÄťĥǎÕÄĐÄąöƽǎØðÀØºǎÀØÏÄąËðºØƨǎ
diversitat i pluralisme. les paraules 
heterosexual, heteronormatiu o 
heterocentrista son part de l’instrumental 
que, provinent del camps d’estudi de la 
ÐËðÄąÄǎØǎÀÄǎéǎĉÄĥĔéØĐĐƨǎÄðĉǎĂÄąïÄĐÄðǎ
analitzar diferents aspectes de les 
societats.

els estudis fets en aquests camps han 
anat deconstruint i fent visible aquest 
sistema heteronormatiu (que és aquell 
que preten alinear totes les relacions 
afectives o sexoafectives dins una 
condició heterosexual, la qual acaba 
transformant-se en l’heterocispatriarcat, 
ĄĔÄǎĐï¹ÅǎºöðÀØºØöðǎéǇÐËðºØǎÀÄéĉǎ
diferents cossos sexualitzats) i de 
subordinació de les considerades dones, 
denunciant la dominació masculina en les 
relacions de poder, la jerarquia per edat, 
la heterosexualitat obligatòria, la divisió 
sexual del treball, la transmissió de valors 
patriarcals, la reproducció del binarisme 
ĉÄĥĔéǎØǎÀÄéĉǎÄĉĐÄąÄöĐØĂĉǎÀÄǎÐËðÄąÄ63.



el terme cis sorgeix arran del terme trans; 
a la història de lo trans*64, susan stryker 
explica que sorgeix com a objecte d’estudi 
i crítica per part del col·lectiu trans a 
ÄĉĐĐĉǎĔðØĐĉƧǎéǇĕĉǎÀÄǎéǎĂąĔéǎºØĉÐËðÄąÄǎ
ðöǎÄĉǎğǎÐÄðÄąéØĐīąǎťðĉǎéǎĉÄÐéÄǎğØðĐƽØƽ
ĔðǎĐöĐǎØǎĄĔÄǎÀËºÀÄĉǎÄðąÄąÄǎãǎĉǇĔĐØéØĐīğƧǎ
es va popularitzar en utilitzar-se com a 
ĉØðûðØïǎÀÄǎǄðöǎĐąðĉÐËðÄąÄǅƧǎÄéǎĂąÄťĥǎºØĉƽǎ
vol dir “en el mateix costat de”, mentre 
ĄĔÄǎĐąðĉƽǎĉØÐðØťºǎǄǎéǇéĐąÄǎºöĉĐĐǅƧǎØĥÚǎ
doncs, cis s’usa per indicar els privilegis de 
ðöǎĉÄąǎĐąðĉÐËðÄąÄƧ
Ǐ
ĄĔÄĉĐĉǎĐÄąïÄĉǎØǎĂąÄťĥöĉǎðöǎÄéĉǎÕÄïǎ
d’entendre de manera taxativa, sinò que 
els hem de posar en discussió i fer-los 
servir, en tot cas, com una eina per 
ąÄŦÄĥØöðąƧǎÕÄïǎÀÄǎĉÄąǎºöðĉºØÄðĐĉǎÀÄǎĄĔÄǎ
algunes d’aquestes terminologies han 
sigut creades en primer lloc, o apropiades, 
ĂÄąǎĉĉÄðĦéąǎĔðǎÀØÏÄąËðºØǎÀÄĉǎÀÄǎéǎ
norma i el sistema cisheteropatriarcal 
ha tingut com a prioritari, a través de les 
paraules, dirimir entre el que és correcte 
i el que no, d’una manera pejorativa. però 
ĉØǎĉöïǎºĂºØĉǎÀÄǎąÄŦÄĥØöðąǎĂöÀÄïǎðąǎ
més enllà i, a través d’accions, debats, 
espais de segurs per parlar, ja sigui en 
un lloc d’oci o en un entorn familiar i 
educatiu, es poden anar trencant les 
jerarquies que s’institueixen mitjançant 
éÄĉǎĂą²ºĐØĄĔÄĉǎĉöºØéĉǎÀÄǎÐËðÄąÄ65.

“Reconocer que todas las personas, 
independientemente de que sean cis o 
trans se encuentran sujetas a prácticas 
ĉöºØéÄĉǎÀÄǎÐÅðÄąöǏðöǎºöðĉÄðĉĔÀĉǎ
que privilegian a algunas y discriminan 
de forma desfavorables a otras.”66

34

64 susan stryker, historia de lo 
trans*: raíces de la revolución de 
hoy, trad. matilde pérez i maría 
teresa sánchez, (madrid: continta 
me tienes, 2020).

65 susan stryker, historia de lo 
trans*: raíces de la revolución de 
hoy, trad. matilde pérez i maría 
teresa sánchez, (madrid: continta 
me tienes, 2020).

66 susan stryker, historia de lo 
trans*: raíces de la revolución de 
hoy, trad. matilde pérez i maría 
teresa sánchez, (madrid: continta 
me tienes, 2020).
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si te cansa que hablemos de machismo, 
imagina sufrirlo cada día5.2.

la idea de fer el projecte a través de 
éǇØºÄ¹ÄąÐǎÀÄǎéǎğØöéËðºØǎÀÄǎÐËðÄąÄǎğǎ
sorgir d’una nit de insomni. des d’un 
principi sabíem que volíem treballar com 
a concepte general el feminisme, però 
teníem masses idees i contemplàvem 
massa punts de vista alhora i no 
aconseguiem enforcar-ho. després de 
setmanes investigant, aquesta imatge va 
passar a ser el nostre amulet, la pauta per 
començar a treballar.
Ǐ
éǎØðÏöÐąťǎÀÄǎéǇØºÄ¹ÄąÐǎĉöąÐÄØĥǎÄéǎŬŪūūƨǎ
en el marc del proyecto iceberg, de la 
ĔðØğÄąĉØĐĐǎÀÄǎğéËðºØƨǎĔðǎð²éØĉØǎÀÄǎ
éǎğØöéËðºØǎÀÄǎÐËðÄąÄǎĄĔÄǎ¹ąºǎÀÄĉǎ
ÀÄéǎºöðĐąöéǎØǎÄéĉǎïØºąöïĉºéØĉïÄĉǎťðĉǎ
la agressió física, l’abús i l’assassinat. 
aquesta imatge esdevé una metàfora 
ğØĉĔéǎĂÄąǎÄĥĂéØºąǎéÄĉǎĂöĄĔÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎ
que es veuen en contraposició a la gran 
quantitat que resten ocultes, ja sigui en 
un àmbit privat o públic, posant de relleu 
ĄĔÄǎïöéĐÄĉǎÀǇĄĔÄĉĐÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎÄĉĐðǎ
socialment acceptades.
Ǐ
nosaltres com a col·lectiu, i també com a 
persones individuals, defensem la lluita 
feminista. la revolució serà feminista, o no 
serà. aquesta vegada hem volgut treballar 
a partir de l’iceberg i aprofundir en el 
seu anàlisi a través de les nostres eines, 
ĐËºðØĄĔÄĉƨǎïÄĐöÀöéöÐØÄĉǎØǎÄĥĂÄąØËðºØÄĉǎ
ğØĉºĔÀÄĉƧǏ

així doncs, necessitem mostrar la 
importància d’aturar aquesta corretja 
ÀÄǎĐąðĉïØĉĉØ÷ǎĄĔÄǎĉ÷ðǎéÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎ
ÀÄǎÐËðÄąÄƪǎéǎØïĂöąĐ²ðºØǎÀǇÀöðąƽĉÄǎ
que aquelles que tenim més acceptades 
i/o normalitzades socialment són 
les desencadenants directes d’altres 
ja penades, com les violacions o els 
feminicidis. volem deixar constància 
ĄĔÄǎĐöĐǎĄĔÄééǎğØöéËðºØǎĄĔÄǎÄĉǎÀĔÐĔØǎ
a terme, per petita que sigui, segueix 
ĉÄðĐǎğØöéËðºØƨǎØǎÕĔąØǎÀÄǎÀÄØĥąǎÀÄǎ
estar acceptada i/o normalitzada. és 
ĂÄąǎØĥûǎĄĔÄǎÕÄïǎĐąö¹ĐǎéǎØðÏöÐąťǎÀÄǎ

l’iceberg essencial per mostrar aquesta 
realitat, i aquesta xarxa de connexions 
tan perjudicials, i amb ell explicitar la 
nostra denúncia. així doncs, per molt que 
a algunes persones els cansi, en seguirem 
parlant, seguirem denunciant, i seguirem 
criticant totes aquelles conductes que ens 
ataquin i que ens degradin. tenim dret a 
viure dignament, a tenir llibertat, i a no 
ser coaccionades ni per ningú, ni per cap 
context, a ser respectades en la societat 
ÄðǎéǎĄĔÄǎğØğØïƧǏ

per llegir aquest iceberg, de baix a 
ÀéĐƨǎºéǎťĥąƽĉÄǎĂąØïÄąǎÄðǎéÄĉǎÏöąïÄĉǎ
subtils i invisibles, com ara l’anul·lació, el 
control, el micromasclisme, el llenguatge 
sexista, l’humor sexista, la invisibilització 
i la publicitat sexista. a continuació, 
arriben les formes explícites però encara 
invisibles a nivell social, que vindrien 
a ser l’abnegació i perfecció com a 
estàndard, la desvaloració, el menyspreu, 
la ignorància, el xantatge emocional i la 
ÕĔïØéØºØ÷ƧǎťðéïÄðĐƨǎĐąö¹ÄïǎéÄĉǎÏöąïÄĉǎ
explícites i visibles que serien el crit, 
l’abús sexual, l’amenaça, l’insult, l’agressió 
física, la violació, i, a la punta, hi trobaríem 
l’assassinat, com a màxima expressió de 
éǎğØöéËðºØǎïĉºéØĉĐƧ

aquest hauria de ser l’únic iceberg que cal 
desfer.
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67 johan galtung, tras la violencia, 
3r: reconstrucción, reconciliación, 
resolución. afrontando los 
efectos visibles e invisibles de 
la guerra y la violencia (gernika: 
bakeaz/gernika gogoratuz, 
2003), 13-18.

un dels processos metodològics 
inicials més importants ha estat dur a 
ĐÄąïÄǎĔðǎąÄğØĉØ÷ǎÀÄǎéÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎÀÄǎ
ÐËðÄąÄǎĉĉÄðĦéÀÄĉǎǎéǍØºÄ¹ÄąÐǎØðØºØéǎ
i fer nostre l’instrument. hem estat 
buscant, mitjançant lectures i integrant 
Đï¹ÅǎéÄĉǎÄĥĂÄąØËðºØÄĉǎĂÄąĉöðéĉƨǎéÄĉǎ
interrelacions que existeixen i són latents 
ÄðĐąÄǎéÄĉǎÀØÏÄąÄðĐĉǎğØöéËðºØÄĉƨǎÀÄĉºö¹ąØðĐǎ
i anomenant problemàtiques que en 
ĄĔÄĉĐǎØðÏöÐąťǎÄĉĐðǎöºĔéĐÄĉƨǎØǎĄĔÄƨǎ
des del nostre punt de vista, són vitals 
per entendre aquesta problemàtica 
completament. hem estat analitzant 
també quins són els contextos més 
Õ¹ØĐĔéĉǎÄðǎĄĔËǎÄĉǎÀöðÄðǎĄĔÄĉĐÄĉǎ
ğØöéËðºØÄĉƧ

ºÀĉºĔðǎÀÄǎéÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎąÄÏÄąÄðºØÀÄĉǎ
a l’iceberg original ha estat analitzada 
individualment a través d'associacions 
mandroses, és a dir, de mapes 
conceptuals, que, a partir de l’anàlisi 
ÀǇÄĥĂÄąØËðºØÄĉǎğØĉºĔÀÄĉǎØǎºöðĐąĉĐðĐƽÕöǎ
amb citacions d'autoris reconegudis, han 
ĂÄąïËĉǎąÄÀØ¹ĔØĥąǎĔðǎïĂǎÀǇĄĔÄééÄĉǎ
ğØöéËðºØÄĉǎĄĔÄǎïÅĉǎöǎïÄðĦĉǎÀØąÄºĐïÄðĐǎ
ens afecten.

ĂąĐØÄïǎÀǍĔðǎééØĉĐĐǎÀÄǎğØðĐǎğØöéËðºØÄĉƨǎ
les quals han acabat formant part d'un 
total de vint-i-set, ja sigui per l'aparició 
ÀÄǎðöğÄĉǎğØöéËðºØÄĉƨǎÄéǎÀÄĉÀö¹éïÄðĐǎ
d'altres, i també l'agrupament de certes 
problemàtiques que hem trobat que 
estan íntimament connectades.

ǎïÅĉƨǎĉǍÕðǎĉØĐĔĐǎĄĔÄĉĐÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎ
dintre de dos marcs d’anàlisi més 
ïĂéØĉƨǎĄĔÄǎÄðĉǎÕðǎĂÄąïËĉǎÀÄºöðĉĐąĔØąǎ
l’iceberg, un cop analitzades una a una 
éÄĉǎğØöéËðºØÄĉƩǎĂÄąǎĔðǎ¹ðÀƨǎéÄĉǎÕÄïǎ
colocades en sis contextos lligats al 
sistema patriarcal, com són el context 
ĉöºØöÄºöðûïØºƪǎÄéĉǎąöéĉǎÀÄǎÐËðÄąÄƪǎéǍïöąǎ
romàntic; el sexisme; l'objectualització 
del cos de les considerades dones; i 
l’heterocispatraircat. i per una altre, les 
ÕÄïǎĉØĐĔÀÄĉǎÀØðĐąÄǎÀÄǎéǎºéĉĉØťººØ÷ǎ
ÀÄéǎĐąØðÐéÄǎÀÄǎéǎğØöéËðºØƨǎØðĉĐĔąĐǎĂÄéǎ
sociòleg johan galtung67.

ØƨǎťðéïÄðĐƨǎéǇÕÄïǎĐöąðĐǎǎºöðĉĐąĔØąǎ
ï¹ǎéǎºéĉĉØťººØ÷ǎØðØºØéǎĉÄÐöðĉǎéǎ
visibilització, normalització i acceptació 
ĉöºØéǎÀÄǎéÄĉǎğØöéËðºØÄĉƨǎĄĔÄǎÅĉǎéǎĄĔÄǎ
hem trobat més adient per dissenyar la 
ðöĉĐąǎĂąûĂØǎØðÏöÐąťǎÀÄǎéǇØºÄ¹ÄąÐǎÀÄǎ
éǎğØöéËðºØǎÀÄǎÐËðÄąÄƨǎĔðǎĂÄ½ǎĄĔÄǎÄðĉǎ
haurà guiat al llarg del projecte.

tot i així, és un projecte que ha d’estar 
en constant revisió i actualització, en cap 
moment el presentem com a tancat o 
ťðéØĐīĐƧ
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68 johan galtung, tras la violencia, 
3r: reconstrucción, reconciliación, 
resolución. afrontando los 
efectos visibles e invisibles de 
la guerra y la violencia (gernika: 
bakeaz/gernika gogoratuz, 
2003), 13-18.

ºéĉĉØťººØ÷ǎÀÄǎéÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎǎĐąğÅĉǎÀÄéǎĐąØðÐéÄǎÀÄǎéǎğØöéËðºØƨǎØðĉĐĔąĐǎĂÄéǎ
sociòleg johan galtung:

ğØöéËðºØǎºĔéĐĔąé (propensions psicològiques i actitudinals, disseminades 
socialment):
 • atribució natural de drets i deures
 • tabú menstrual
 • micromasclismes
ǎ Ʊǎ ðĔéưéºØ÷Ǐ
 • abnegació i perfecció com a estàndard
 • desvaloració de les considerades dones per ser dones
 • ghosting
 • objectualització del cos de la dona
 • cultura de la violació
ǎ Ʊǎ ØðÏðĐØéØĐīºØ÷ǎÀÄǎéǎÀöðǎƷĂĐÄąðéØĉïÄĉƸǏ
ǎ Ʊǎ ğéöąØĐīºØ÷ǎÀÄĉØÐĔéǎÀÄǎéÄĉǎÄïöºØöðĉǏ
ǎ Ʊǎ ĉÄąğØĐĔÀǎĉÄĥĔéǎÀØðĐąÄǎéÄĉǎąÄéºØöðĉǎĉÄĥöÏÄºĐØğÄĉǏǏ

ğØöéËðºØǎÄĉĐąĔºĐĔąé (disposicions de materials que generen desequilibris i 
asimetries de poder):
ǎ Ʊǎ ĐĥǎąöĉǏ
ǎ Ʊǎ ééÄðÐĔĐÐÄǎĉÄĥØĉĐǏ
 • narratives sexistes
ǎ Ʊǎ ÀÄĂÄðÀËðºØǎÄºöðûïØº
 • sostre de vidre
 • desvaloració de les tasques reproductives i de cures
 • infantilització de la dona (paternalismes)
 • valorització desigual de les emocions
 • invisibilització
ǎ Ʊǎ ĉÄąğØĐĔÀǎĉÄĥĔéǎÀØðĐąÄǎéÄĉǎąÄéºØöðĉǎĉÄĥöÏÄºĐØğÄĉǏ

ğØöéËðºØǎÀØąÄºĐǎƷğØöéËðºØǎÏ²ºØéïÄðĐǎğØĉØ¹éÄǎÄðǎéÐĔðĉǎĉĂÄºĐÄĉǎÄĉĂÄºÚťºĉƸƩ
 • valorització desigual de les emocions
 • humiliació i infravalorització
ǎ Ʊǎ ïØĉöÐØðØǏ
 • gelosia
 • control
ǎ Ʊǎ ğØöéËðºØǎö¹ĉĐËĐąØº
 • xantatge emocional
 • fòbies lgtbiaq+
ǎ Ʊǎ ¹ĕĉǎĉÄĥĔéǏ
 • violació
ǎ Ʊǎ ºąØĐǏ
ǎ Ʊǎ ØðĉĔéĐǏ
 • amenaça
 • agressió física
ǎ Ʊǎ ĉĉĉĉØðĐǏ
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ºéĉĉØťººØ÷ǎÀÄǎéÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎǎĐąğÅĉǎÀÄéĉǎĉÄĔĉǎºöðĐÄĥĐöĉƩ

ğØöéËðºØÄĉǎÀÄĉǎÀÄéǎºöðĐÄĥĐǎĉöºØöÄºöðûïØº:
ǎ Ʊǎ ÀÄĂÄðÀËðºØǎÄºöðûïØºǏ
 • sostre vidre
 • desvaloració de tasques reproductives i de cures
 • invisibilització

ğØöéËðºØÄĉǎÀÄĉǎÀÄéĉǎąöéĉǎÀÄǎÐËðÄąÄ:
ǎ Ʊǎ ĐąØ¹ĔºØ÷ǎðĐĔąéǎÀÄǎÀąÄĐĉǎØǎÀÄĔąÄĉǏ
ǎ Ʊǎ ðĔéưéºØ÷Ǐ
ǎ Ʊǎ ğéöąºØ÷ǎÀÄĉØÐĔéǎÀÄǎéÄĉǎÄïöºØöðĉǏ
ǎ Ʊǎ ÀÄĉğéöąºØ÷Ǐ

ğØöéËðºØÄĉǎÀÄĉǎÀÄǎéǇïöąǎąöï²ðĐØº:
ǎ Ʊǎ ÐÄéöĉØǎǳǎºöðĐąöé
ǎ Ʊǎ ĥðĐĐÐÄǎÄïöºØöðéǏ
ǎ Ʊǎ ¹ðÄÐºØ÷ǎØǎĂÄąÏÄººØ÷ǎºöïǎǎÄĉĐ²ðÀąÀǏ
ǎ Ʊǎ ĉÄąğØĐĔÀǎĉÄĥĔéǎÀØðĐąÄǎéÄĉǎąÄéºØöðĉǎĉÄĥöÏÄºĐØğÄĉǎǳǎğØöéºØ÷
ǎ Ʊǎ ÕĔïØéØºØ÷ǎØǎØðÏąğéöąØĐīºØ÷ǎǳǎąÄéºØöðĉǎĐûĥØĄĔÄĉǎÄðǎéÄĉǎÀĔÄĉǎÀØąÄººØöðĉ
ǎ Ʊǎ ºąØĐǎǳǎØðĉĔéĐǎǳǎïÄð½ǎǳǎÐąÄĉĉØ÷ǎÏÚĉØºǎǳǎĉĉĉĉØðĐ

ğØöéËðºØÄĉǎÀÄĉǎÀÄéǎĉÄĥØĉïÄ:
 • taxa rosa
ǎ Ʊǎ ðąąĐØğÄĉǎĉÄĥØĉĐÄĉǏ
 • tabú menstrual
 • llenguatge sexista
 • micromasclismes
 • infantilització de la dona/paternalisme
 • ghosting
ǎ Ʊǎ ğØöéËðºØǎö¹ĉĐËĐąØº
 • misoginia

ğØöéËðºØÄĉǎÀÄĉǎÀÄǎéǇö¹ãÄºĐĔéØĐīºØ÷ǎÀÄéǎºöĉǎÀÄǎéÄĉǎºöðĉØÀÄąÀÄĉǎÀöðÄĉ:
 • objectualització del cos de la dona
 • cultura de la violació
ǎ Ʊǎ ¹ĕĉǎĉÄĥĔéǎǳǎğØöéºØ÷

ğØöéËðºØÄĉǎÀÄĉǎÀÄéǎÕÄĐÄąöºØĉĂĐąØąºĐ:
 • resta d'eixos discriminatoris
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ºéĉĉØťººØ÷ǎÀÄǎéÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎǎĐąğÅĉǎÀÄǎéǎĉÄğǎğØĉØ¹ØéØĐīºØ÷Ʃ

ğØöéËðºØÄĉǎĉĔ¹ĐØéĉǎØǎØðğØĉØ¹éÄĉǎöǎðöąïéØĐīÀÄĉƩ
ǎ Ʊǎ ÀÄĂÄðÀËðºØǎÄºöðûïØº
 • taxa rosa
 • atribució natural de drets i deures
 • valorització desigual de les emocions
 • desvaloració de les tasques reproductives i de cures
 • sostre de vidre
 • tabú menstrual
 • narratives sexistes
 • llenguatge sexista
 • micromasclismes
 • paternalismes i infantilització de la dona
 • gelosia
 • desvaloració de les considerades dones per ser dones
 • invisibilització
 • anul·lació

ğØöéËðºØÄĉǎÄĥĂéÚºØĐÄĉǎØǎØðğØĉØ¹éÄĉǎöǎðöąïéØĐīÀÄĉƩ
 • xantatge emocional
 • abnegació i perfecció com a estàndard
 • ghosting
ǎ Ʊǎ ğØöéËðºØǎö¹ĉĐËĐąØº
 • objectualització del cos de la dona
 • control
 • crit
ǎ Ʊǎ ĉÄąğØĐĔÀǎĉÄĥĔéǎÀØðĐąÄǎéÄĉǎąÄéºØöðĉǎĉÄĥöÏÄºĐØğÄĉǏ
 • humiliació i infravalorització
 • cultura de la violació
 • misoginia

ğØöéËðºØÄĉǎÄĥĂéÚºØĐÄĉƨǎğØĉØ¹éÄĉƨǎØǎĉöºØéïÄðĐǎĉðºØöðÀÄĉ:
ǎ Ʊǎ ØðĉĔéĐǏ
 • amenaça
ǎ Ʊǎ ¹ĕĉǎĉÄĥĔéǏ
ǎ Ʊǎ ÐąÄĉĉØ÷ǎÏÚĉØºǏǏ
 • violació
 • assassinat
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ÀØĉĉÄðĦǎÀÄǎéǎØðÏöÐąťǎĂÄąǎéǎ
dissenyadora gaecea de l’iceberg 
creat pel col·lectiu plaigi.
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ÀØĉĉÄðĦǎÀÄǎéǎØðÏöÐąťǎĂÄąǎéǎ
dissenyadora gaecea de l’iceberg 
creat pel col·lectiu plaigi.
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ç�»±�»�¾��sÖ�¾����
seguir protestant per 

aquesta merda
en aquest apartat veurem la composició del marc pràctic, on es creuen 
la delineació dels arguments en el procés de recerca, l’estructuració a 
ĂąĐØąǎÀǇÄĥĂÄąØËðºØÄĉǎØǎÕØĉĐûąØÄĉǎÀÄǎğØÀǎØǎéǎºąÄºØ÷ǎÀǇĔðǎØðĉĐąĔïÄðĐéǎ
metodològic que ens permetrà abordar el procés de disseny i 
ÏöąïéØĐīºØ÷ǎÀÄǎéÄĉǎĂÄºÄĉǎťðéĉƨǎĉÄïĂąÄǎÀÄĉǎÀǇĔðǎĂÄąĉĂÄºĐØğǎºąÚĐØºǎØǎ
reivindicativa respecte de les problemàtiques en qüestió.





el cabreig mensual no 
és per la regla, és per 

la bretxa salarial

6.1.
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el capitalisme, fundat sobre les bases 
de l’acumulació i l’extractivisme, és el 
sistema econòmic que regeix la nostra 
societat. en aquest sistema els mitjans 
de producció tendeixen a acumular-se 
també en unes poques mans privades, 
provocant desigualtats estructurals 
en la repartició del poder econòmic. 
la dinàmica del sistema s’orienta a la 
ºÄąºǏÀÄéĉǎï²ĥØïĉǎÐĔðĦĉǎØǎ¹ÄðÄťºØĉǎ
arran de l’activitat productiva, i la seva 
acumulació, que no distribució, a través 
d’un mercat lliure i competitiu69.

la segregació de poders es dóna, en 
el capitalisme, no només pel que fa 
a l’àmbit econòmic, sinó també pel 
que fa a la representació, donat que 
només les tasques productives tenen 
visibilitat i reconeixement, enfront de les 
tasques reproductives i de sosteniment 
de la vida. segons marx, la societat 
capitalista es basa en l’expropiació 
inicial dels productors directes i del 
treballador, facilitant l’explotació del 
treball formalment lliure d’altres (el 
treball assalariat), el que es coneix com 
a acumulació primitiva70. però silvia 
ÏÄÀÄąØºØƨǎĐöĐǎąÄŦÄĥØöððĐǎĉö¹ąÄǎĄĔÄĉĐǎ
ØÀÄƨǎÀØĔǎĄĔÄǎïąĥǎÅĉǎĂąºØéƨǎĂÄąĄĔËǎ
l’acumulació primitiva no només és una 
mera precursora del capitalisme, sinó 
que aquest sistema, per seguir existint, 
continua expropiant capital, doncs el 
treball reproductiu, majoritàriament 
a càrrec de les dones i imprescindible 
pel sistema econòmic que ens regeix, 
segueix sense contemplar-se com a 
feina assalariada71. aquesta expropiació 
estructural, però, no afecta únicament 
les dones, sinó que el racisme i el 
ºöéöðØéØĉïÄǏÄĉǎĐąö¹ÄðǎĐï¹ÅǎØðĉºąØĐĉǎ
en el nucli del capitalisme, sota les 
lògiques imperialistes i esclavistes72. i, 
encara més, l'expropiació sistemàtica 
s'estén també al planeta i als altres éssers 
ğØĔĉƧǏéǏĉö¹ąÄĂąöÀĔººØ÷ǎÀÄǎ¹Åðĉƨǎï¹ǎéǎ
ĉö¹ąÄÄĥĂéöĐºØ÷ǎÀÄǎéÄĉǎïĐËąØÄĉǎĂąØïÄąÄĉǎ
i els recursos base de la natura, està 
produint danys irreparables a la natura, 
ï¹ǎĔðǎÀÄĉĐąĔººØ÷ǎïĉĉØğǎÀÄǎéǎŦöąǎØǎ
ÀÄǎéǎąÄĉĐǎÀǍÄĉĂËºØÄĉ73.

ǎťðéĉǎÀÄéǎĉÄÐéÄǎĂĉĉĐƨǎéǍðĦǎūųűŲƨǎ
marilyn loden74, una escriptora nord-
americana, consultora de gestió i 

69 andrés sevilla, "capitalismo", 
economipedia, octubre 2019, 
https://economipedia.com/
ÀÄťðØºØöðÄĉƴºĂØĐéØĉïöƧÕĐïé. 
(consultat 15/04/2020).

70 karl marx, das kapital. kritik der 
politischen ökonomie (alemanya: 
friedrich engels, 1894).

71 silvia federici, calibán y la bruja, 
trad. verónica hendel i leopoldo 
sebastián touza (madrid: 
ĐąťºðĐÄĉǎÀÄǎĉĔÄõöĉƨǎŬŪūŬƸǎ
16-19.

72 angela davis vonne, mujeres, 
raza y clase, trad. ana varela 
mateos (madrid: akal, 2004) 73.

73 yayo herrero, “¿crisis 
civilizatoria vs crisis (únicamente) 
ºéØï®ĐØºƮǅǎǎcurso de ecologismo 
o barbarie, sesión 1 (madrid: 
ĐąťºðĐÄĉǎÀÄǎĉĔÄõöĉƨǎŬŪūųƸƧ

74 marilyn loden, “mirror, mirror 
on the wall”. women’s exposition 
(nova york, 1978).

75 "las mujeres en puestos 
directivos en españa no llegan al 
30%", efeminista, octubre 2019, 
https://www.efeminista.com/
mujeres-altos-cargos-estudio/. 
(consultat 15/04/2020).

76 rdl 57/2019, 7 de març.

77 silvia federici, calibán y la bruja, 
trad. verónica hendel i leopoldo 
sebastián touza (madrid: 
ĐąťºðĐÄĉǎÀÄǎĉĔÄõöĉƨǎŬŪūŬƸǎ
148-152.

defensora de la diversitat, va ser la 
primera persona a utilitzar el terme 
de sostre de vidre, referint-se a la 
invisibilització de les considerades dones 
ÄðǎéǍ²ï¹ØĐǎĂąöÏÄĉĉØöðéƨǎÀÄǎéÄĉǎÀØťºĔéĐĐĉǎ
que troben per prosperar en les seves 
ºąąÄąÄĉƨǎǎĐąğÅĉǎÀÄéĉǎąöéĉǎÀÄǎÐËðÄąÄƧǎ
aquesta realitat innegable encara avui 
ÀØǎÄðĉǎĂÄąĉÄÐĔÄØĥƨǎºöðťąïðĐƽĉÄƨǎĂÄąǎ
exemple, en el fet que actualment a 
espanya, les considerades dones que 
ocupen un lloc directiu no arriben al 30% 
de la totalitat dels existents75.

ĄĔÄĉĐǏĉöĉĐąÄǎÀÄǎğØÀąÄǎº¹ǎĂąöğöºðĐǎ
la invisibilització de les considerades 
dones en la majoria dels aspectes del 
món laboral, ja no només pel sexisme 
instaurat que les priva de certs càrrecs i 
responsabilitats en l'àmbit professional 
per la seva "incapacitat" instaurada 
socialment, sinó també per l'atribució 
ĔĐöï²ĐØºǎÀÄǏºÄąĐÄĉǎąÄĉĂöðĉ¹ØéØĐĐĉǏØǎ
aptituds "naturals", totes elles en l'àmbit 
ÏïØéØąǎØǎÀöïËĉĐØºƨǎĄĔÄǎéÄĉǎÄïĂąÄĉÄĉǎ
acostumen a associar a la manca 
ÀÄǎÀÄÀØººØ÷ǎ¹ĉöéĔĐǎØǎǎĂËąÀĔÄĉǎ
ÄºöðûïØĄĔÄĉƧǏĄĔÄĉĐǏĂąö¹éÄï²ĐØºƨǎ
per una banda, dóna lloc a situacions 
ØðãĔĉĐÄĉǎØǎÀØĉºąØïØðĐûąØÄĉǎĄĔÄǏÏÄºĐÄðǏéǎ
treballadora per la seva edat, havent-se 
ÀÄǎĂąöðĔðºØąƨǎĂÄąǎÄĥÄïĂéÄƨǎĉö¹ąÄǏéǎ
ĉÄğǎØðĐÄðºØ÷ǏÀÄǎÏöąïąǎĔðǏÏïÚéØƨǎºöĉǎ
ĄĔÄǎąÄĉĔéĐąØǎØðĔÀØĐǏÄðǎąÄéºØ÷ǎï¹ǎ
éÄĉǏºöðĉØÀÄąÀÄĉǎÕöïÄĉ76.

un altre fet a destacar és que, tot i 
l'acceptació dels discursos feministes 
sobre igualtat, ara per ara solen ser les 
considerades dones qui, a part de la seva 
vida laboral carreguen el pes més gran pel 
que fa a les tasques de casa. a l’extrem 
d’aquesta situació discriminatòria es 
troben aquelles considerades mestresses 
de casa, la feina de les quals no rep el 
ąÄºöðÄØĥÄïÄðĐǎöťºØéǎÀÄǎğØÀǎé¹öąéƨǎØǎ
ĂÄąǎĐðĐǎğØĔÄðǎÄðǎéǇ¹ĉöéĔĐǎÀÄĂÄðÀËðºØǎ
econòmica i sense dret a cap classe de 
prestació o subsidi. aquesta desvaloració 
de les tasques reproductives i de cures, 
com veiem fa un moment, és estructural 
en el sistema capitalista, que infravalora 
i invisibilitza tot allò que no formi part de 
l’esfera productiva, tot allò que no aporti 
Ĕðĉǎ¹ÄðÄťºØĉǎĄĔÄǎÄĉǎĂĔÐĔØðǎºĂØĐéØĐīą77ƧǏ

https://economipedia.com/definiciones/capitalismo.html
https://economipedia.com/definiciones/capitalismo.html
https://www.efeminista.com/mujeres-altos-cargos-estudio/
https://www.efeminista.com/mujeres-altos-cargos-estudio/
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el treball reproductiu, doncs, ha estat 
adjudicat pel patriarcat a les considerades 
ÀöðÄĉƨǎïØĐãð½ðĐǎĔðǎĉËąØÄǎÀÄǎ
ğØöéËðºØÄĉǎĄĔÄǎÄĉǎąÄïĔðĐÄðǎǎéǍéĐǎÄÀĐǎ
mitjana, i, com que no és renumerat 
econòmicament, ha estat menystingut (i 
parasitat) pel capitalisme78. les persones 
que s'han dedicat pràcticament en 
exclusiu a aquesta tasca acostumen a 
patir precarietat laboral i més problemes 
de salut directament relacionats amb 
éǇĂąÄééǎïöĐöąǎØǎïĔĉºĔéöÄĉĄĔÄéËĐØº79. 
aquest treball, a més d'estar infravalorat 
i invisibilitzat, s'ha considerat propi de 
éǍÄĉĂØǎÀöïËĉĐØºǎØǎĂąØğĐƨǎéØËǎǎéǍÄĉĂØǎ
públic i no reconegut com a element 
fonamental per al desenvolupament 
ÕĔï²ƧǎťðĉǎéĉǎðĦĉǎĉÄĐðĐǎðöǎğǎ
ĂąËØĥÄąǎï¹ǎÏöą½ǎĔðǎÀÄ¹Đǎĉö¹ąÄǎ
economia des d'una perspectiva 
feminista, i la denúncia que el pib de cap 
país no contempla aquest marc laboral 
que certament és essencial per a la 
nostra societat. per això s'ha fet necessari 
parlar de la feminització de la pobresa; 
aquest treball no està prestigiat, i, o bé es 
cobra molt poc per fer-lo, o directament 
no es cobra, i donat que acostumen a ser 
les considerades dones qui el realitzen, el 
desnivell econòmic amb les considerades 
homes és estructural80.

Ǆ:ǎÀÄťðØºØ÷ðǎÄĥºĐǎÀÄǎÏÄïØðØīºØ÷ðǎ
de la pobreza depende de dos 
preguntas secundarias: ¿qué es 
Ăö¹ąÄīƮǎĦǎƯĄĔÅǎÄĉǎÏÄïØðØīºØ÷ðƮǎ
Pobreza es la falta de recursos, 
capacidades o libertades que 
comúnmente se denominan 
aspectos de la pobreza. El término 
“feminización” puede ser utilizado para 
indicar un cambio de índole sexista 
en cualquiera de estos aspectos. La 
feminización es una acción, el proceso 
de volverse más femenino. En este 
ºĉöƨǎǄÏÄïÄðØðöǅǎĉØÐðØťºǎǄï®ĉǎºöïĕðǎ
o extendido entre las mujeres o los 
hogares a cargo de mujeres”.
Puesto que implica un cambio, la 
feminización de la pobreza no se 
debería confundir con el predominio 
de niveles más elevados de pobreza 
entre mujeres y hogares a cargo 
de mujeres. La feminización es un 

78 silvia federici, calibán y la bruja, 
trad. verónica hendel i leopoldo 
sebastián touza (madrid: 
ĐąťºðĐÄĉǎÀÄǎĉĔÄõöĉƨǎŬŪūŬƸǎ
91-98.

79 las kellys, “manifesto”, sindicato 
de las kellys, n.d. https://laskellys.
ĠöąÀĂąÄĉĉƧºöïƴïðØťÄĉĐöƴ. 
(consultat 17/04/2020).

80 laia serra valls, "les tasques 
ÀÄǎºĔąƩǎĄĔËǎĉ÷ðƨǎĄĔØǎéÄĉǎÏǎØǎĂÄąǎ
ĄĔËǎĉǇÕĔąØÄðǎÀÄǎąÄïĔðÄąąǅƨǎ
crític, agost 2018. https://
www.elcritic.cat/reportatges/
les-tasques-de-cura-que-son-
qui-les-fa-i-per-que-shaurien-
de-remunerar-10647. (consultat 
17/04/2020).

81 joana costa i marcelo medeiros, 
"¿qué representa la “feminización 
ÀÄǎéǎĂö¹ąÄīǅƮǅƨǎel observador 
económico, gener 2009. http://
www.elobservadoreconomico.
com/articulo/702. (consultat 
18/04/2020).

82 mierle laderman ukeles, 
four actions of maintenance 
art, performance, (hartford: 
wadsworth atheneum museum 
of art, 1973).

83 daniela ortiz, 97 empleadas 
domésticas, (perú: 2010), https://
archive.org/etails/97Emplea-
dasDomesticasOrtizPublicacion. 
(consultat 18/04/2020).

84 virginia woolf, a room of one's 
own (richmond: hogarth press, 
1967).

proceso, mientras que “un nivel 
más elevado de pobreza” es un 
estado. Además, la feminización 
es un concepto relativo basado en 
una comparación entre mujeres y 
hombres, incluyendo los hogares a 
su cargo. Lo importante aquí es la 
diferencia entre mujeres y hombres en 
cada momento.”81

és per això, que, entre el sostre de vidre, 
i el pobre reconeixement del treball 
ÀöïËĉĐØºƨǎØǎéǎØðğØĉØ¹ØéØĐīºØ÷ǎÀÄǎéÄĉǎÀöðÄĉǎ
en el món laboral, moltes d'elles acabin 
depenent econòmicament d'una altra 
ĂÄąĉöðƨǎéǎĄĔéǎºöĉĐĔïǎǎĉÄąǎĔðǎÕöïÄƧǏ

aquesta problemàtica ja ha estat 
treballada des del món de l’art. prenem 
per exemple l’artista mierle laderman 
ukeles, amb el seu projecte four actions 
of maintenance art82 on, a través d’una 
performance on desenvolupa un ritual 
de neteja amb diferents materials dins 
d’un museu, difumina la línia de separació 
entre treball i art, visibilitzant la feina 
que solen fer les considerades dones en 
l’espai privat però també en les hores en 
ĄĔËǎÄéǎïĔĉÄĔǎąöïðǎĐðºĐƨǎØǎØĥÚǎïöĉĐąǎ
la necessitat de les tasques reproductives 
ĐðĐǎÄðǎÄéĉǎºöðĐÄĥĐöĉǎÀöïËĉĐØºĉǎºöïǎǎ
ĐöĐÄĉǎéÄĉǎÄĉÏÄąÄĉǎÀÄǎéǎğØÀƧǏ

i també esmentar daniela ortiz, i el seu 
projecte 97 empleadas domésticas83, 
öðƨǎï¹ǎĔðǎąÄºĔééǎÏöĐöÐą²ťºƨǎïöĉĐąǎ
com les famílies de classe alta peruanes, 
mostren en les representacions familiars 
la seva capacitat econòmica, prenent 
ǎéÄĉǎĐąÄ¹ééÀöąÄĉǎÀöïËĉĐØĄĔÄĉǎºöïǎǎ
ÄØðÄĉǎØºöðöÐą²ťĄĔÄĉǎöĐöąÐðĐƽéØĉǎºÄąĐÄĉǎ
funcions, sense integrar-les directament 
en el nucli familiar.

com deia virginia woolf: "una dona ha 
de tenir diners i una habitació pròpia 
ĉØǎÄĉǎğöéǎĂöĉąǎǎÄĉºąØĔąÄǎťººØ÷"84. cert 
ÅĉǎĄĔÄǎéǎØðÀÄĂÄðÀËðºØǎÄºöðûïØºǎÀÄǎ
les considerades dones és totalment 
necessària per poder-nos valdre per 
ðöĉéĐąÄĉǎïĐÄØĥÄĉǏØǎØĥÚǎĐÄðØąǎºĂºØĐĐǎ
per decidir sobre les nostres vides.

https://laskellys.wordpress.com/manifiesto/
https://laskellys.wordpress.com/manifiesto/
https://www.elcritic.cat/reportatges/les-tasques-de-cura-que-son-qui-les-fa-i-per-que-shaurien-de-remunerar-10647
https://www.elcritic.cat/reportatges/les-tasques-de-cura-que-son-qui-les-fa-i-per-que-shaurien-de-remunerar-10647
https://www.elcritic.cat/reportatges/les-tasques-de-cura-que-son-qui-les-fa-i-per-que-shaurien-de-remunerar-10647
https://www.elcritic.cat/reportatges/les-tasques-de-cura-que-son-qui-les-fa-i-per-que-shaurien-de-remunerar-10647
https://www.elcritic.cat/reportatges/les-tasques-de-cura-que-son-qui-les-fa-i-per-que-shaurien-de-remunerar-10647
http://www.elobservadoreconomico.com/articulo/702
http://www.elobservadoreconomico.com/articulo/702
http://www.elobservadoreconomico.com/articulo/702
https://archive.org/etails/97EmpleadasDomesticasOrtizPublicacion
https://archive.org/etails/97EmpleadasDomesticasOrtizPublicacion
https://archive.org/etails/97EmpleadasDomesticasOrtizPublicacion
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mierle laderman ukeles, four actions of maintenance art, performance, (hartford: wadsworth atheneum 
museum of art, 1973).

daniela ortiz, 97 empleadas domésticas, (perú: 2010), https://archive.org/etails/97EmpleadasDomesticasOrti-
zPublicacion. (consultat 18/04/2020).

https://archive.org/etails/97EmpleadasDomesticasOrtizPublicacion
https://archive.org/etails/97EmpleadasDomesticasOrtizPublicacion
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apartat: el cabreig mensual, no és per 
la regla, és per la bretxa salarial
�±«��»È�ĭ�violències des del context 
socioeconòmic
referència: #1.1.
È�»±¥±��sĭ�pluja d'idees

��sŀ�±¾sĭ�7 d'abril 2020 18h.
¥¥±�ŀ�±«È�ÜÈĭ�via telemàtica - hangouts 
Â�ÂÂ�²ĭ�1ra
»s¾È���»s«ÈÂĭ�plaigi.

��Â�¾�»��²����¥Ŋ�«È±¾«ĭ
escrivint el marc teòric hem fet una petita pluja d'idees, dues de les quals han acabat sent part de les sis peces que 
s'acaben desenvolupant en el projecte. 

la dissenyadora gràfica i artista no queda tinte al seu projecte “la mari” va desenvolupar tota la imatge gràfica 
d'una mestressa de casa. a través d'aquest treball no només visibilitzava aquesta professió, sinó que a més convertia 
la mari en un subjecte polític. a partir d'aquest projecte, ha sorgit la idea final a formalitzar.

la nostra intenció, en el punt #1, és desenvolupar una mena de procés de facturació automàtica, per a considerades 
dones. aquestes tenen atribuida de forma natural les tasques reproductives, però han de poder lliurar, a final de més, 
en el context de la seva unitat familiar, una relació del cost que tindrien aquestes tasques si fossin remunerades.

±~¡��È�ÍÂĭ�1r assimilar la diferència entre presentar i representar conceptes a través d'objectes de disseny. 2n localitzar 
quines problemàtiques dins del context ens permeten dur a terme millor aquesta tasca de presentar, ser més transgressores, 
i ajudar a provocar, per petit que sigui, un canvi. 3r trobar referents que ens permetin impulsar el projecte 4t. acotar les 
necessitats bàsiques de formalització.
�±¾¾�Í��¥��È¾µ«��ŀ�±«Ö±�sÈ±¾�sŀ�«È¾±�Í���²ŀ«±¾ªsÈ�Ösĭ
1r convocatòria a la tutoria per tractar l'apartat. 2n dur a terme una correcció prèvia de l'apartat a treballar. 3r 
reflexionar i debatre sobre la diferència entre presentar i representar a través del disseny. 4t dur a terme una pluja 
d'idees sobre el context i les possibles peces de disseny. 5è aquelles que siguin més adients, repensar-les, i si escau, 
ajustar-les. 6è triar la peça a desenvolupar. 7è parlar sobre referents coneguts, i/o cercar-ne de nous que recolzin el 
projecte. 8è buscar quina seria la següent fase per aprofundir els coneixements i habilitats necessaries per formalitzar.
¾±¥Â���ÈsÂ½Í�Â�����s�sÂ�Í«sĭ
 plaigi:  -redacció.
   -correccions. 
   -presa de decisions pel que fa a les peces de disseny.
   -cerca de referents.
   -identificar necessitats i mancances a través de l'anàlisi.
   -volcall per a desenvolupar la sessió #1.2
«±ª�»�¥�¾�È±¾«ĭ
plaigi.

ï

.



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

»¾�»s¾sÈ�ÍÂĭ
  -redacció de l'apartat.
  -si s'escau, dur a terme correccions de l'apartat.
  -tutoria.
  -preparació dels temes a parlar, i propostes a fer.
  -debatre a través de les peces proposades.
  -preparar referents per les propostes de peces de disseny.

»¥s«È�¡sª�«È�Â��Ð�«È�Â�ÂÂ�²Ĭ�Â��ÂŊ�Â�sÍĭ
1r contactar i confirmar les participants de la segona sessió. 2n convocatòria de les participants, per a dur a terme un 
aprenentatge. 3r estipular dubtes a resoldre i decisions a prendre. 4t fer una recerca prèvia del vessant teòric. 5è a través 
dels nous coneixements adquirits, decidir la formalització de les peces.

�±ª�«Ès¾�Âĭ
aquesta pluja d'idees es portarà a terme dins d'una quedada telemàtica entre el col·lectiu., a més la peça escollida tindrà 
com a destacat, no pas el disseny en si, a causa de les limitacions que ofereix el programa amb el que es durà a terme, 
sinó per la seva inventiva i utilitat.

�Í�²ĭ�en aquesta tutoria, que comencem per parlar de l'apartat el cabreig mensual no és per la regla, és per la bretxa 
salarial, es pretendrà, que d'igual manera que s'han treballat els contextos, amb les assossiacions mandroses, es vagin 
interrelacionant idees que trobem adequades per tractar el context socioeconòmic.

primer de tot enllistarem totes aquelles idees esbossades que adrecin alguna de les violències contingudes en aquest 
apartat, per després anar descartant aquelles que només la/les representin, o que tot i presentar-les no trobem que siguin 
tant interessants o que no captin tant l'atenció.  

en  aquest cas s'estipularan uns temps per marcar i organitzar el procés creatiu, deixant 20 minuts per parlar del 
context, 30 minuts per formular la pluja d'idees, i 20 minuts finals, per endreçar i debatir sobre les idees.

ð
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��sŀ�±¾sĭ�28 d'abril 2020 11.30h.
¥¥±�ŀ�±«È�ÜÈĭ�aquesta sessió s'ha dut a terme a través d'una conferència via 
hangouts. 
Â�ÂÂ�²ĭ�2na
»s¾È���»s«ÈÂĭ�g.m.m. i plaigi

±~¡��È�ÍÂĭ
1r constatar la coherència de la peça escollida a formalitzar. 2n entendre els diferents rols que es desenvolupen en una 
empresa per poder-ho traduir en peces i processos dins de l'àmbit del disseny i de les plataformes a utilitzar (open 
office). 3r instaurar les parts diferencials de cadascuna de les peces a dissenyar. 4t comprovar la vigència d'aquests 
processos. 5è definir les pautes a seguir per a la formalització dels objectes de disseny. 6è resoldre, si escau, dubtes sobre 
el procés de facturació.
�±¾¾�Í��¥��È¾µ«��ŀ�±«Ö±�sÈ±¾�sŀ�«È¾±�Í���²ŀ«±¾ªsÈ�Ösĭ
1r convocatòria a la sessió d'aprenentatge sobre l'apartat a tractar. 2n dur a terme una correcció prèvia de l'apartat a 
treballar per adjuntar-la al treball. 3r redactar breument les peces que volem dissenyar després d'una recerca inicial 
(taula de tarifes i factura automatitzada). 4t explicar les necessitats que volem cobrir amb aquesta sessió (procés, rols, 
tasques, objectes, necessitats i funcionament del sector de facturació dins de les empreses).

¾±¥Â���ÈsÂ½Í�Â�����s�sÂ�Í«sĭ
 plaigi:   -redacció.
   -plantejar dubtes.
   -plantejar suggeriments.
   -resoldre necessitats.
   -presa de decisions quant a les peces de disseny.
   -bolcall per a desenvolupar la sessió #1.3.
 g.m.m.:   -explicació del procés i les seves parts.
   -resoldre dubtes.
   -correccions i puntualitzacions.
   -plantejar suggeriments.
   -localitzar necessitats i mancances a través de l'anàlisi.
«±ª�»�¥�¾�È±¾«ĭ
g.m.m. i plaigi.

ï

apartat: el cabreig mensual, no és per 
la regla, és per la bretxa salarial
�±«��»È�ĭ�violències des del context 
socioeconòmic
referència: #1.2.
È�»±¥±��sĭ�sessió d'aprenentatge

��Â�¾�»��²����¥Ŋ�«È±¾«ĭ
la segona sessió és un procés d'aprenentatge via en línia, amb la g.m.m., una autònoma en el sector de la selecció de 
personal, sobre nocions bàsiques en el món empresarial. treballem sobre quines serien tant les peces que hauríem de 
dissenyar, com els rols que pertocarien a cada una de les peces i agents involucrades.

informant prèviament a la g.m.m. del que volem assolir amb aquesta peça, i la modalitat digital amb la qual volem 
treballar, ens ha explicat, en aproximadament una hora, el sistema de facturació que duen a terme la majoria de les 
empreses, i ens ha assessorat sobre quins són els processos que hauríem de fer, i quins, en tractar-se d'una remuneració 
a títol personal, podríem obviar.
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»¾�»s¾sÈ�ÍÂĭ
  -si escau, dur a terme correccions de l'apartat.
  -convocar la sessió.
  -preparació dels temes a parlar, i propostes a fer.
  -aclarir les peces que es volen fer i detectar dubtes.
  -estructurar proposta de formalització.

»¥s«È�¡sª�«È�Â��Ð�«È�Â�ÂÂ�²Ĭ�Â��ÂŊ�Â�sÍĭ
1r recerca de la plataforma open office, pel seu caràcter de codi obert. 2n buscar com traduir les eines de disseny dins 
d'aquesta interfície. 3r estipular la possible vinculació entre el calc i el writter, per crear el sistema automatitzat. 4t 
desenvolupar les plantilles adients, amb els valors predissenyats. 5è complementar els dissenys, un cop s'hagin dut a terme 
les operacions necessàries.
�±ª�«Ès¾�Âĭ
en algun moment de la sessió, s'hauria de parlar sobre quin és el millor sistema per desenvolupar el projecte, i sobre els 
avantatges que té dur a terme la peça en un programa de codi obert.

�Í�²ĭ�aquesta sessió serà un procés d'aprenentatge sobre el funcionament i preparació dels sistemes de facturació des del 
punt de vista d'una professional.

així doncs, marcant un ordre del dia, primer explicariem la idea que s'ha preconcebut per al context, després 
preguntariem sobre quines parts ha de tenir un sistema de facturació i exposar de manera comuna exemples per a 
cadascuna, i per últim debatiriem la forma més eficaç de crear aquesta peça/instrument per assolir la seva màxima 
utilitat.

ð
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��sŀ�±¾sĭ�3 de maig de 2020 a les 18h.
¥¥±�ŀ�±«È�ÜÈĭ�espai virtual a través de la plataforma de google hangouts on es 
compartirà pantalla utilitzant eines de disseny virtuals com excel per orga-
nitzar, illustrator en cas que calgui alguna gràfica i indesign per maquetar.
Â�ÂÂ�²ĭ�3ra
»s¾È���»s«ÈÂĭ�plaigi

±~¡��È�ÍÂĭ
1r creació de la tarifa de preus en un excel. 2n dissenyar la tarifa de preus perquè sigui visual i amb l'estètica del 
projecte. 3r formalitzar la peça de disseny fent proves físiques com la impressió o virtuals per veure-la en pantalla.
�±¾¾�Í��¥��È¾µ«��ŀ�±«Ö±�sÈ±¾�sŀ�«È¾±�Í���²ŀ«±¾ªsÈ�Ösĭ
1r convocar sessió metodològica de treball. 2n esbossar primera idea per definir detalls. 3r buscar solucions per a 
possibles problemes relacionats amb el programari triat. 4t debatre sobre la tipologia de formalització (física o en 
linia). 5è proposar noves idees per millorar la peça predissenyada.
¾±¥Â���ÈsÂ½Í�Â�����s�sÂ�Í«sĭ
 plaigi:  -organització de la tarifa de preus.
   -investigació formats.
   -investigació tècniques.
   -maquetació disseny.

«±ª�»�¥�¾�È±¾«ĭ
plaigi.

ï

apartat: el cabreig mensual, no és per 
la regla, és per la bretxa salarial
�±«��»È�ĭ�violències des del context 
socioeconòmic
referència: #1.3.
È�»±¥±��sĭ�investigació - disseny - 
formalització

��Â�¾�»��²����¥Ŋ�«È±¾«ĭ
l'última sessió és a un espai virtual dins de la plataforma hangouts, on s'investiga com fer la tarifa de preus, es 
desenvolupa el disseny gràfic de la tarifa de preus, per últim, la formalització en aspectes formals i estètics perquè 
sigui presentada.



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

»¾�»s¾sÈ�ÍÂĭ
  -preparar plataforma per treballar per via telemàtica.
  -excel per organitzar la tarifa de preus.
  -eines com el open office; excel i word.

»¥s«È�¡sª�«È�Â��Ð�«È�Â�ÂÂ�²Ĭ�Â��ÂŊ�Â�sÍĭ
-
�±ª�«Ès¾�Âĭ
al desenvolupar la peça final tenir en compte la possibilitat d'imprimir la factura, i per tant contemplar la mesura de 
l'arxiu i les seves cel·les.

intentar desglossar al màxim en la tarifa de preus les tasques reproductives a treballar, així com destacar matissos per 
diferenciar processos semblants.

contemplar totes les necessitats que conté la peça, com la necessitat de contenir una série d'instruccions per a la usuària.

�Í�²ĭ�principalment, en aquesta última sessió s'ha de decidir els valors monetaris per hores de cadascuna de les tasques. 
decidir el format de les peces més adequat, si un programa o combinar de diferents, a més d'acabar de triar quin, 
valorant la possibilitat d'utilitzar codiobert. per últim, decidir si la peça és finalitza en  línia, o es presenta algun 
exemple. 

ð



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
�Â~±ÂÂ±Â����»���Â������ÂÂ�«Ý

apartat: el cabreig mensual, no és per la regla, és per la 
bretxa salarial
�±«��»È�ĭ�violències des del context socioeconòmic
referència: facturació treballs reproductius
È�»±¥±��sĭ�gràfic

��Â�¾�»��²ĭ�la tarifa de preus vol fer visible les feines 
domèstiques. aquestes estan organitzades en diferents concep-
tes i després aplicant una tarifa de preu, s'aconsegueix el 
valor monetari de la tasca. aquesta està dissenyada amb el 
open office (software de codi obert). tres pestanyes (tarifa de 
preus, factura i instruccions).

�±ŀsÍÈ±¾�Âĭ�g.m.m i plaigi.

¾��Í¾Â±Â�«���ÂÂs¾�Âĭ�open office.

����±ª�«Ès¾�Âĭ�la tarifa de preus tot i estar estipulada, pot ser modificada a gust i opinió de la usuaria. aquesta peça 
pretén criticar tant l'acumulació dels treballs reproductius pel sistema capitalista, i també l'atribució natural de 
drets i deures que reben les dones i les considerades dones dels mateixos treballs reproductius. 

��Ès¥¥Â�����±¾ªs¥�Èâs��²ĭ�després d'establir la tarifa 
de preus a través del open office, s'han de fer les fòrmules 
matemàtiques per a que automàticament s'obtingui la 
factura, en una altre pestanya del document. 

tarifa de preus

tarifa de preus per realitzar després la factura

exemple de tarifa de preus
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apartat: el cabreig mensual, no és per la regla, és per la 
bretxa salarial
�±«��»È�ĭ�violències des del context socioeconòmic
referència: facturació treballs reproductius
È�»±¥±��sĭ�gràfic

��Â�¾�»��²ĭ�la tarifa de preus vol fer visible les feines 
domèstiques que es fan a casa. aquestes estan organitzades en 
diferentes conceptes i després aplicant-lis un preu. aquesta 
està dissenyada amb el open office i ampliada amb el dis-
seny d'un word per a poder imprimir-ho.

�±ŀsÍÈ±¾�Âĭ�g.m.m i plaigi.

¾��Í¾Â±Â�«���ÂÂs¾�Âĭ�open office i word.

����±ª�«Ès¾�Âĭ�la tarifa de preus està realitzada amb el open office. i ampliada amb un word.

��Ès¥¥Â�����±¾ªs¥�Èâs��²ĭ�després de establir la tarifa 
de preus a través del open office s'han de fer les fòrmules 
matemàtiques per a que automaticament sortin els preus. 
també ampliat amb un word.

exemple de factura amb les taules

exemple de factura



títol:
facturació de treballs reproductius

any:
2020

tècniques emprades:
öĂÄðǎöÏťºÄǎĂºÕÄǎºéº

dimensions:
quan s’imprimeix, és un full a4

descripció física:
la peça resultant és un arxiu de càlcul que permet  a 
la usuari fer una factura de les tasques reproductives 
dutes a terme dintre d’un periode de temps determinat. 
a través d’una tarifa de preus, que tot  i tenir uns valors 
ĂąÄÄĉĐ¹éÄąĐĉƨǎĂöĐǎĉÄąǎïöÀØťºĐǎǎÐĔĉĐǎÀÄǎéǎĔĉĔąØƨǎØǎĔðǎ
segon a apartat, amb els càlculs ja programats, permet 
que, només omplint els buits amb les dades personals, 
i amb les hores destinades a cada tasca, en pocs minuts 
es pugui imprimir a casa una factura per entregar a li 
companyi, o unitat  familiar. el document en si conté 
tres pestanyes diferents. a la primera trobem la tarifa 
de preus, a la segona la factura en si, i a la tercera unes 
instruccions per dur a terme la impressió.

metodologia emprada:
pluja d’idees i debat

conceptualització:
la societat heterocispatriarcal, des de la seva creació, 
sempre ha atribuït de forma natural els treballs 
ąÄĂąöÀĔºĐØĔĉƨǎØǎéǇÄĉĂØǎÀöïËĉĐØºƨǎǎéÄĉǎÀöðÄĉǎØǎǎéÄĉǎ
considerades dones, i a més el sistema capitalista ha 
exclós aquestes tasques, tan essencials, del mercat, 
traient un constant rendiment econòmic d’aquesta 
exclusió, derivant, a més, en un fenomen de feminització 
de la pobresa. així doncs, aquesta peça pretén, no només 
ĂąÄðÀąÄǎºöðĉºØËðºØǎÀÄǎĐöĐǎÄéǎĄĔÄǎąÄĂąÄĉÄðĐÄðǎĄĔÄĉĐÄĉǎ
tasques, en l’àmbit temporal i per tant econòmic, sinó 
que a més vol destacar com els treballs reproductius 
solen ser desenvolupats, en major proporció per les 
ÀöðÄĉƨǎöǎºöðĉØÀÄąÀÄĉǎÀöðÄĉǎÀÄǎéÄĉǎĔðØĐĐĉǎÀöïËĉĐØĄĔÄĉƧǎ

coautoria:
g.m.m. i plaigi.

enllaç:
https://drive.google.com/drive/u/2/
ÏöéÀÄąĉƴūŬŰĦĄĐĐ�Ůïvð:ðű(ïd`ů�īŰĄÐØĐĉĦGǁVǁ

el cabreig mensual no és per la regla, és per la bretxa salarial

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/126yqttE4mYnLn7HmUT5Cz6qgitsyO_R_
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/126yqttE4mYnLn7HmUT5Cz6qgitsyO_R_
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ÄéĉǎąöéĉǎÀÄǎÐËðÄąÄǎĉ÷ðǎÄĉĐÄąÄöĐØĂĉƨǎØÀÄÄĉǎ
preconcebudes i prejudicis construïts 
éǎğöéĐðĐǎÀÄǎéǍÐËðºØǎÀÄǎéÄĉǎĂÄąĉöðÄĉƨǎ
que condicionen com són considerades 
segons el seu sexe, normalment des del 
ðØĥÄïÄðĐǎƷØǎťðĉǎØǎĐöĐǎ¹ðĉƸƧǎĄĔÄĉĐÄĉǎ
construccions són socials, i compleixen 
funcions socials. la primera vegada que 
es va començar a emprar la idea dels 
ąöéĉǎÀÄǎÐËðÄąÄǎğǎĉÄąǎéĉǎðĦĉǎºØðĄĔðĐƨǎ
per part de lis psicòloguis john money, 
joan hampson i john hampson, que 
ÄéĉǎÀÄťðØÄðǎºöïǎĄĔÄééÄĉǎºöðÀĔºĐÄĉǎ
ĐąØ¹ĔÝÀÄĉǎéĉǎÀØÏÄąÄðĐĉǎÐËðÄąÄĉǎǎ
través de l’articulació del llenguatge. als 
anys setanta, gayle rubin, antropòloga 
ºĔéĐĔąéǎðöąÀƽïÄąØºðƨǎğǎĂÄąťéąǎÄéǎ
terme tal com avui en dia el coneixem, 
associant implícitament que dona equival 
a feminitat, i, en contraposició, home 
ÏǎąÄÏÄąËðºØǎǎĐöĐǎÄéǎĄĔÄǎÅĉǎïĉºĔéÚƧǎ
però als anys noranta es va començar a 
qüestionar aquesta atribució, connectant 
aquesta construcció amb el programa 
ÀÄǎéÄĉǎĉöºØÄĐĐĉǎðÀąöºËðĐąØĄĔÄĉǎØǎ
patriarcals85.

així doncs, s’ha anat donant un lent 
canvi de paradigma, gràcies a diversis 
ĐÄûąØĄĔØĉǎĄĔÄǎğðǎºöïÄð½ąǎǎąÄŦÄĥØöðąǎ
sobre aquestes qüestions, i assenyalant 
la segregació i la discriminació que 
porten associades. judith butler, qui va 
posar sobre la taula el concepte de la 
ĂÄąÏöąïĐØğØĐĐǎÀÄéǎÐËðÄąÄƨǎÀÄØǎÄðǎĔðǎ
dels seus llibres:Ǆ�öïǎǎºöðĉÄĄĘËðºØƨǎÄéǎ
ÐËðÄąÄǎðöǎÅĉǎǎéǎºĔéĐĔąǎÄéǎĄĔÄǎÄéǎĉÄĥÄǎ
ÅĉǎǎéǎðĐĔąéÄĉƪǎÄéǎÐËðÄąÄǎĐï¹ÅǎÅĉǎÄéǎ
mitjà discursiu i cultural a través del qual 
la naturalesa sexuada o un sexe natural 
es forma i s’estableix com prediscursiu, 
anterior a la cultura, una superfície 
políticament neutral sobre la qual actua la 
cultura.”86

és important remarcar que els rols de 
ÐËðÄąÄǎĐÄðÄðǎĔðǎØïĂºĐÄǎÀÄĐÄąïØððĐǎ
ÄðǎéǇ¹ĉĐǎÀÄǎéǍÐËðºØǎÀÄǎºÀĉºĕƨǎÅĉǎǎ
dir, en la capacitat que es té pel fet de 
ser ésser animal humà racional d’actuar 
al món, prendre decisions i tenir la 
potestat de triar la direcció de la teva 
pròpia vida. aquesta capacitat, sent 
ÅĉĉÄąĉǎĉöºØéĉƨǎØǎØðŦĔÝĐĉǎĂÄąǎéǎºöïĔðØĐĐƨǎ
ve profundament delimitada pels rols 
que socialment se’ns assignen i que ens 

85 zaida muxí martínez, mujeres, 
casas y ciudades (barcelona: 
dpr-barcelona, 2018).

86 judith butler, el género en 
disputa. el feminismo y la 
subversión de la identidad, trad. 
mª antonia muñoz (barcelona: 
ediciones paidós iberica, s.a., 
1999) 55-56.

87 anna berga, “la perspectiva 
de género: una nueva mirada 
a la realidad social”, educación 
social: revista de intervención 
socioeducativa 31 (2015): 17-20.

88 betty friedan, the feminine 
mystique (nova york: w. w. norton 
and co., 1963).

89 régimen franquista, “guía de 
la buena esposa”, gobierno de 
españa, 1953.

90 frederick john hoffman, the 
great gatsby (new york: charles 
scribner's sons, 1962), 20.

91 marvin harris, por que nada 
ÏĔðºØöðƮ. (madrid: alianza, 2013), 
135-166.

pressionen per actuar de certa manera 
concreta i així poder ser acceptadis. 
els comportaments que cadascun dels 
ÐËðÄąÄĉǎÕǎØðĉºąØĐǎºöïǎǎðĐĔąéĉǎºąÄÄðǎ
ğØðºéÄĉǎÄðĐąÄǎĄĔÄĉĐÄĉǎÐËðºØÄĉǎØǎºÄąĐĉǎ
drets i deures87.

betty friedan, en el seu llibre la mística 
de la feminitat88, mostra el poderós 
vincle entre el que la societat espera que 
nosaltres i el que la societat ens diu que 
hem d’anhelar com a vida feliç. resumint, 
es tracta del mateix ideari que en l’àmbit 
més proper hem conegut com la guia de 
la bona muller89, on l’esfera d’activitat, 
afectes, creixement personal i interessos 
de les dones queda reduïda a l’àmbit de 
les tasques reproductives, l’àmbit privat 
i la seva relació amb el matrimoni o la 
ÏïÚéØƩǎąĐØºéÄĉǎąÄéºØöðĐĉǎï¹ǎÄĉĐËĐØºƨǎ
bellesa i moda, la cura dels nens, la idea 
de la dona com a lladre de marits, la 
premsa del cor, els patrons per cosir o 
fer punt de creu, la competició i la traïció 
ÄðĐąÄǎÀöðÄĉƩǎÅĉǎØĥûǎĐöĐƮǎĄĔÄĉĐǎąÄéØĐĐǎ
disfressada de producte especial per a les 
considerades dones, ens assenyala que la 
nostra idea de felicitat ha d’orientar-se a 
tenir una família, tenir cura d’ella, ser bella 
i estar presentable.

"I hope she’ll be a fool. That’s the best 
thing a girl can be in this world, a 
beautiful little fool.”90

però, amb el pas del temps, sobre 
ĔðǏéĐąǏÀÄĉØÐĔéĐĐǎĉöºØéƨǎØǎÀÄĉĂąÅĉǎ
de la segona guerra mundial, on les 
considerades dones van ocupar els llocs 
de treball deixant les seves tasques 
reproductives per a poder dur diners a 
casa a través de tasques productives, 
amb l'arribada de la postguerra, va 
ĂąËØĥÄąǎĔðǎðÄÐºØ÷ǎǎĂÄąÀąÄǎĄĔÄĉĐǎ
ØðÀÄĂÄðÀËðºØǎÄºöðûïØºǎĂÄąǎÐąðǎĂąĐǎ
ÀÄéǎºöéưéÄºĐØĔƧǏéÄĉǏÀöðÄĉǎĐÄðØÄðǎéÄĉǎĉÄğÄĉǎ
jornades laborals fora de casa, però un 
ºöĂǎĄĔÄĉĐǎťðéØĐīğƨǎĉÄǎéØǎºĔïĔéğǎ
éǎÏÄØðǎÀöïËĉĐØºƨǏĐąØ¹ĔÝÀǏÀÄǎ
forma natural, a la qual, en aquell 
ïöïÄðĐƨǏĂÄąǎÀÄĉºöïĂĐĐƨǎÄéǎĉÄĔǎïąØĐǎ
ðöǎºöéưé¹öąğƧǏĄĔÄĉĐǏĉØĐĔºØ÷ǎĂąöğöºǎ
l'aparició d'un nou dret tan reivindicat 
per les feministes, i utilitzat com a eina 
morbosa masclista en molts espais 
sensacionalistes, com és la conciliació91.
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ÅĉǏǎéÄĉǎºöðĉØÀÄąÀÄĉǎÀöðÄĉǎǎĄĔØǎ
s'atribueixen les característiques pròpies 
ØǎéÄĉǎÕ¹ØéØĐĐĉǎðÄºÄĉĉ²ąØÄĉǏĂÄąǎǏéǎ
maternitat i la cura, com poden ser la 
ĉÄðĉØ¹ØéØĐĐƨǎéǍÄïĂĐØƨǎéǎĂºØËðºØƨǎÄðĐąÄǎ
ÀǍéĐąÄĉƨǎĄĔÄǎãĔĉĐØťºǎØǎéÕöąǎĂąÄºÄÀÄØĥǏéǎ
º²ąąÄÐǎïÅĉǎÐąðǏÄðǎéǎąÄĂąĐØºØ÷ǎÀÄǎéÄĉǎ
ĐĉĄĔÄĉǎÀöïËĉĐØĄĔÄĉƧǏĄĔÄĉĐĉǏÄĉĐÄąÄöĐØĂĉǎ
acaben creant aliances amb altres 
objectes, subjectes i costums, delimitant 
així el que pertany de forma "natural" als 
ÀöĉǎÐËðÄąÄĉǎÄĉĐØĂĔéĐĉǎĉöºØéïÄðĐǎǎéǎ
majoria de comunitats; de manera que 
ĂąÄØĥÄðǎÀĔÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎÄĉĐąÄĐïÄðĐǎ
lligades a aquestes associacions 
estructurals i jeràrquiques, que un cop 
més deixen a les considerades dones en 
una situació de desavantatge respecte de 
les considerades homes92.

éǎĂąØïÄąǎÀǇĄĔÄĉĐÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎĐÅǎǎ
veure amb l’anul·lació de les considerades 
dones sota la concepció de l’home com a 
mesura de totes les coses.

“Al principio de todo está Él: el ideal 
ºé®ĉØºöǎÀÄéǎ(öï¹ąÄƨǎØÀÄðĐØťºÀöǎ
por Protágora como <<la medida 
de todas las cosas>>, luego elevado 
por el Renacimiento italiano a nivel 
de modelo universal, representado 
por Leonardo da Vinci en el Hombre 
vitruviano.”93

moltes persones considerades dones 
acaben tenint aquest sentiment 
privat que no les deixa projectar-se 
com a persones, i per tant se senten 
incapacitades per construir les seves 
ĂąûĂØÄĉǎÐËðºØÄĉǎĂÄąĄĔËƨǎÀÄǎÏÄĐƨǎĉöĐǎ
aquesta concepció imperant, no són 
ĂéÄðïÄðĐǎÕĔïðÄĉƧǎĔðǎºéąǎÄğØÀËðºØǎ
ÀǍĄĔÄĉĐǎÄĉĂöéØǎĉØÐðØťºĐØĔǎĉÄąØǎéǎ
valoració desigual de les emocions en 
ÄéĉǎÀØÏÄąÄðĐĉǎÐËðÄąÄĉƧǎĂÄąǎÏöąïéØĐīąǎ
ĄĔÄĉĐǎØÀÄƨǎéǍÄĥÄïĂéØťºąÄïǎÄðǎĔðǎ
situació laboral; quan el directiu és una 
persona considerada home, i utilitza un 
to que demostra el seu desacord amb 
alguna acció produïda per uni treballadori, 
aquesta actitud és considerada com 
superioritat i respecte; ans el contrari, si la 
situació la protagonitza una considerada 
ÀöðƨǎĉÄą²ǎĐØĐééÀǎÀǍÕØĉĐËąØºǎöǎÀÄǎĐÄðØąǎ
mal caràcter94. aquesta desigualtat 

92 maría ángeles durán, la riqueza 
invisible del cuidado (valencia: 
ĔðØğÄąĉØĐĐǎÀÄǎğéËðºØƨǎŬŪūŲƸƧ

93 rossi braidotti, lo posthumano, 
trad. juan carlos gentile vitale 
(barcelona: gedisa, 2015).

94 chus martínez, “but still, like 
air, i’ll rise” ÄƽŦĔĥǎãöĔąðéǎ92 (juny 
2018): 5.

95 estíbaliz de miguel calvo, 
“emociones y desigualdades 
sociales. el caso del miedo”, 
asociación castellano-manchega 
de sociología (2010):62-65.

96 laybet colmenares i julio 
barroso, "tipos de aprendizajes 
ÄïÄąÐÄðĐÄĉǎ¹ãöǎéǎØðŦĔÄðºØǎÀÄǎ
la web 2.0.", international journal 
of educational research and 
innovation 1 , (2014): 99-108.

97 always, always #likeagirl, video, 
2014. https://www.youtube.
ºöïƴĠĐºÕƮğǜuã6Uãpv� ĉ̀. 
(consultat 20/04/2020).

98 mabel bianco, “la 
desvalorización de la mujer 
es lo que lleva a la violencia”, 
continental, 2015.

és un dels milers d'exemples que 
condicionen les nostres vides, de forma 
ĉĔ¹ĐØéǎØǎØðğØĉØ¹ØéØĐīÀƧǎéǎºĂǎØǎǎéǎťƨǎąǎ
per ara estem predisposades a conviure 
amb aquestes problemàtiques, moltes 
vegades sense oportunitat de resposta i 
havent-nos de fer càrrec dels sentiments 
ÀÄéǏmacho de orgullo herido95.

éǎĉÄÐöðǎÀǇĄĔÄĉĐÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎĐÅǎǎ
veure amb el fet que no sempre es nega 
la capacitat “femenina” de dur a terme 
segons quines accions, però sempre es 
valora d'una forma diferent de com ho 
faria una considerada home. aquestes 
construccions sempre tenen o una 
connotació negativa o una relació directa 
amb les atribucions naturals de drets i 
deures que tot just tractàvem, de manera 
que sensible, empàtica i emocional, 
acaba essent sinònim de vulnerable i 
imperfecta.

ÅĉǎØïĂöąĐðĐǎÏÄąǎËïÏĉØǎÄðǎéǎØïĂöąĐ²ðºØǎ
de l’educació en la propagació i 
ïðĐÄðØïÄðĐǎÀǇĄĔÄĉĐǎğØöéËðºØƧǎ
l’educació es dóna sota tres modalitats: 
la formal (aquella formació reglada 
que es duu a terme per professionals a 
institucions educatives); la no formal (tota 
aquella formació intencional i organitzada, 
però que es troba fora de l’àmbit formal); 
i la informal (tota aquella educació 
que es dóna sense una organització 
aparent i que succeeix al llarg de la 
vida de l’individu en les seves diferents 
esferes de socialització). actualment, tot 
i que l’educació formal encara té molt 
recorregut a fer per abraçar la coeducació 
ƷïËĐöÀÄǎÄÀĔºĐØĔǎĄĔÄǎĐÅǎºöïǎǎ¹ĉÄǎéǎ
igualtat i la no discriminació per sexes) 
i deixar de perpetuar la desigualtat, el 
més preocupant és l’educació informal, 
ĄĔÄǎºöðťąïǎØǎąĐØťºǎÄéǎÏĔðºØöðïÄðĐǎ
desigual de la nostra societat96. així 
doncs, se segueix utilitzant de forma 
compulsiva l’expressió “és de nenes” 
com una fórmula per expressar que 
quelcom és feble i pitjor. com es narra a 
always #likeagirl97. sempre començarem 
cada carrera amb un desavantatge 
previ, i el que aconseguim serà després 
qüestionat, i valorat de manera desigual 
contribuint a una sensació de frustració i 
culpabilització98.

%20https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs
%20https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs
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lis artistes també han volgut oposicionar-
ĉÄǎéĉǎąöéĉǎÀÄǎÐËðÄąÄƨǎĂéĉïðĐǎĄĔÄĉĐǎ
posicionament a través del seu art. per 
exemple, martha rosler, a la pel·lícula 
semiotics of the kitchen99, mostra de 
forma irònica un altre ús possible dels 
estris de cuina mostrant la ira i indignació 
soterrada per la posició subjacent que 
ÀÄǎïðÄąǎĉØĉĐÄï²ĐØºǏǎĉǍĐöąÐǎǎéÄĉǎ
considerades dones.

també trobem catherine opie, amb la 
seva obra self-portrait/cutting100, que 
mostra la realitat que viu una mare 
de família lesbiana, a través d’aquesta 
atribució natural de drets i deures, en les 
tasques reproductives, i l’opressió que rep 
des de la societat.

99 martha rosler, semiotics 
of the kitchen, video, 1975. 
https://www.youtube.com/
ĠĐºÕƮğǜ{Ĕ{ĦïĂG+#�Ū. 
(consultat 20/04/2020).

100 catherine opies, self-portrait/
cuttingƨǎÏöĐöÐąťƨǎūųųŭƧ

https://www.youtube.com/watch?v=ZuZympOIGC0
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZympOIGC0
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martha rosler, semiotics of the kitchen, video, 1975. ÕĐĐĂĉƩƴƴĠĠĠƧĦöĔĐĔ¹ÄƧºöïƴĠĐºÕƮğǜ{Ĕ{ĦïĂG+#�Ū. 
(consultat 20/04/2020).

catherine opies, self-portrait/cuttingƨǎÏöĐöÐąťƨǎūųųŭƧ

https://www.youtube.com/watch?v=ZuZympOIGC0
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apartat: ninguna mujer tiene un 
orgasmo limpiando la cocina
�±«��»È�ĭ�rols de gènere
referència: #2.1.
È�»±¥±��sĭ�espai segur - cadàver 
exquisit - debat

��sŀ�±¾sĭ�14 de juny 2020 10.30h.
¥¥±�ŀ�±«È�ÜÈĭ�aquesta sessió es portarà a terme a través d'una conferència via 
jitsi que gràcies a una extensió de google permet que les participants es puguin 
veure per igual i l'excel del google drive. 
Â�ÂÂ�²ĭ�1ra
»s¾È���»s«ÈÂĭ�les participants formen part del col·lectiu lgtbiaq+. 
pulpo dumbo, emma, aura, plaigi i uriel.

��Â�¾�»��²����¥Ŋ�«È±¾«ĭ
redacció d'un correu previ introductori, amb l'explicació i desenvolupament de la família de violències a tractar, i 
de la sessió en qüestió.

creació d'un espai segur i de debat, compost per gent del col·lectiu lgtbiaq+, per desenvolupar un projecte de disseny 
a través de la cocreació, utilitzant, principalment la dinàmica del cadàver exquisit. aquesta dinàmica estarà 
basada en situacions o experiències viscudes o possibles en la nostra societat, que siguin discriminatòries i ataquin 
directament al col·lectiu a través dels rols de gènere.

±~¡��È�ÍÂĭ
1r reafirmar com els rols de gènere condicionen l'agència de les persones. 2n comprovar com el micromasclisme i els rols 
de gènere poden arribar a atacar i afectar, de forma més directa i constant al col·lectiu lgtbaiq+. 3r construir, a través 
de l'espai segur, una experiència constructiva i d'aprenentatge per a totes les participants, podent resoldre dubtes i 
compartint idees.
�±¾¾�Í��¥��È¾µ«��ŀ�±«Ö±�sÈ±¾�sŀ�«È¾±�Í���²ŀ«±¾ªsÈ�Ösĭ
1r introducció al projecte. 2n introducció a l'apartat. 3r esmentar procediment de sessions successives. 4t el càlcul estimat 
de la durada de cadascuna d'elles. 5è funcionament d'aquesta primera sessió. 6è explicar la normativa i passos a seguir 
per assolir l'espai segur i de debat. 7è mostrar el funcionament de les coautories; saber si volen participar, i en cas 
afirmatiu saber amb quin nom o pseudònim volen aparèixer.
¾±¥Â���ÈsÂ½Í�Â�����s�sÂ�Í«sĭ
 plaigi:  -redacció.
   -comunicació i distribució.
   -organització i calendarització dels apartats de la sessió.
   -moderació.
   -presa de l'acta de la sessió.
   -motivació a les participants.
   -bolcament per a desenvolupar sessió #2.2.
«±ª�»�¥�¾�È±¾«ĭ
aura, emma, plaigi, pulpo dumbo i uriel.

ï



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

»¾�»s¾sÈ�ÍÂĭ
  -creació d'un document/apartat en l'acta per redactar el cadàver exquisit.
  -buscar i posar-se en contacte amb les participants.
  -creació del correu:
   explicació projecte.
   explicació apartat.
   especular següents sessions.
   escriure “normativa”.
   redactar lògica no-extractivista de coautories.
  -recerca de diferents maneres de crear un cadàver exquisit (visual - meme - curt - oral - audio de   
  whats/audio de la participant - transcrit - tweet - escrit a mà - escrit en el teclat - braille - barrejant  
  idiomes)
  -buscar plataforma per realitzar l'espai segur.
  -buscar dinàmiques de grup per dur a terme els debats.

»¥s«È�¡sª�«È�Â��Ð�«È�Â�ÂÂ�²Ĭ�Â��ÂŊ�Â�sÍĭ
1r confirmar o buscar les participants de la segona sessió. 2n redacció i distribució del correu electrònic de la nova 
convocatòria. 3r estipular les diferents característiques que hem de contemplar per a la formalització de la peça 
decidida. 4t escriure l'enquesta per decidir els aspectes formals de la peça a dissenyar. 5è distribuir. 6è recopilar la 
informació.
�±ª�«Ès¾�Âĭ
la metodologia tractada sorgeix d'un projecte que es va dur a terme gràcies a la comissaria i directora creativa 
d'exposicions, marie foulston durant el confinament, on dins d'un full de càlcul de drive es duia a terme una festa, sent 
els avatars, els mateixos animals anònims aleatoris que ofereix la interfaç.

en el següent enllaç es pot trobar tota la informació: https://onezero.medium.com/party-in-a-shared-google-doc-
d576c565706e.

�Í�²ĭ�aquesta primera sessió es treballa des de la simpatia, i l'apropiació d'insults. a través d'un document compartit 
de drive de fulla de càlcul, i l'acompanyament amb el jitsi de la veu de les participants, s'omplirà, el document a través 
de prejudicis, insults, esteriotips, o desinformació que es diu sobre el col·lectiu lgtbaiq+. després a través d'un sistema 
aleatori  que ofereix el sistema, aquests seran barrejats. 

durant el procediment de la sessió s'ha decidit anomenar els personatges resultants com a monstres socials, apropiant-se 
de l'insult, i treballar el mot des de la simpatia i proximitat, ja que, igual que molta gent del col·lectiu, aquests tampoc 
es guien pels esteriotips marcats.

ð
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È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

��sŀ�±¾sĭ�23 de juny de 2020 - 29 de juny de 2020
¥¥±�ŀ�±«È�ÜÈĭ�cadascuna de les participants que volen participar en la sessió 
realitzaran una enquesta via google forms on recomanem que la facin en un 
lloc segur on se sentin còmodes.
Â�ÂÂ�²ĭ�2na
»s¾È���»s«ÈÂĭ�pulpo dumbo, aura, emma i uriel.

��Â�¾�»��²����¥Ŋ�«È±¾«ĭ
la segona sessió es farà en un entorn virtual a través de la plataforma google enquestes, l'entorn on es realitzarà 
l'enquesta les participants les hi recomanem que sigui en un espai on se sentin segures.

a l'enquesta es presenten les protagonistes i es demana que es contextualitzin en els formats de disseny que creguin que 
mostren de la millor manera com s'adrecen les violències dels rols de gènere. les descripcions dels personatges  són:
jose antonio de las fuentes contreras / estrellita con dientes: ell, és un home de quaranta-tres anys d'ètnia gitana, 
ciutadà de benidorm, que comença a desenvolupar la panxa tan característica dels mascles que estan deixant 
enrere els seus dies bojos de joventut; des de ja fa uns anys, a causa de la crisi dels quaranta que pateix, s'ha tornat 
addicte a fer-se petites filtracions de bòtox periòdicament. a més, cada nit lliure que té, la gaudeix transformant-
se en estrellita con dientes, una de les drag queens més conegudes de la zona; tot i així sempre té un moment per 
complementar el seu discurs transfòbic, mostrant el seu orgull per la pàtria espanyola, i de cridar als quatre vents 
que ell, com a bon espanyol, és votant de vox. durant el dia, el seu ofici és ser paleta, i acompanya la seva imatge amb 
comentaris típics, com: eres demasiado guapa para ser bollera. de totes maneres és, obertament, homosexual, però, el 
seu secret més íntim (que a ell l'avergonyeix), és que tot i donar una imatge de “macho alfa”, en les relacions sexuals 
és passiu.
álex gonzález tamiz: notari de vint-i-set anys, de pares colombians, que va néixer i viu a madrid. ja fa anys que es va 
reconèixer com a home trans, però tot i així les seves amistats el descriuen com una gran diva, i és que ell mai s'ha 
cenyit als estereotips d'home cis. pel contrari, en el bufet d'advocats on treballa, ha rebut moltes discriminacions i 
constantment és víctima de comentaris transfòbics, és per això que l'álex, en el seu cercle laboral, sí que desenvolupa 
una actitud més agressiva, representativa dels rols de gènere masculins per fer-se respectar. durant el dia, el seu 
major hobby és entrenar-se a paddel, afició a la qual li dedica tres dies a la setmana, dos hores i mitja cada cop; per 
la nit, amb el seu cercle social, el que més gaudeix és assistir a sales de karaoke.
abbie mc carthey: amb setze anys, l'abbie, dona cis blanca, s'autodefineix com a “bollera”, però desenvolupa un 
discurs característic d'una terf, a més a més discrimina a les bisexuals. està instal·lada en una gran casa als quatre 
vents amb els seus pares, als estats units, california. des de fa uns mesos, s'ha tornat influencer viral a la xarxa 
social tik tok, on acumula 1,3 milions de seguidors; i vagi on vagi, mai deixa el seu skate a casa. ella, que al fons del 
seu armari té un strap-on per desenvolupar les seves fantasies sexuals, és votant declarada de hillary, i com a bona 
americana, mostra el seu orgull a la patria decorant tot allò que pot amb la bandera dels estats units. però l'abbie 
guarda un secret, que ningú sap. malgrat el seu discrus, una nit beguda, de festa, va “enrotllar-se” amb un noi. per 
ella aquest secret no pot veure la llum, perquè de ser així, la imatge pública que s'ha creat cauria a l'instant. 

±~¡��È�ÍÂĭ
1r rebre un retorn de la comprensió de la peça que es decideix a formalitzar. 2n compartir la importància de certes 
decisions estètiques de formalització, i els seus respectius matisos i connotacions. 3r obtenir un recull d'opinions, per a, 
posteriorment, posar en debat les possibles formalitzacions de la peça de disseny.

�±¾¾�Í��¥��È¾µ«��ŀ�±«Ö±�sÈ±¾�sŀ�«È¾±�Í���²ŀ«±¾ªsÈ�Ösĭ
1r document amb el cadàver exquisit i amb l'acta del debat; punts que es van debatre i les idees principals. 2n esmentar 
el procediment de l'enquesta. 3r càlcul estimat de l'enquesta. 4t enllaç de l'enquesta.
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apartat: ninguna mujer tiene un 
orgasmo limpiando la cocina
�±«��»È�ĭ�rols de gènere
referència: #2.2.
È�»±¥±��sĭ�enquesta sobre idees de 
formalització 



¾±¥Â���ÈsÂ½Í�Â�����s�sÂ�Í«sĭ
 plaigi:  -redacció.
   -comunicació i distribució.
   -bolcall per a desenvolupar sessió #2.3.
«±ª�»�¥�¾�È±¾«ĭ
aura, emma, plaigi, pulpo dumbo i uriel.

plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

»¾�»s¾sÈ�ÍÂĭ
  -buscar i posar-se en contacte amb les participants.
  -creació del correu.
  -buscar espai segur per realitzar l'enquesta.
  -creació d'un document on recull tota la informació de l'anterior sessió.

»¥s«È�¡sª�«È�Â��Ð�«È�Â�ÂÂ�²Ĭ�Â��ÂŊ�Â�sÍĭ
1r confirmar o buscar les participants de la segona sessió. 2n redacció i distribució del correu electrònic de la nova 
convocatòria. 3r estipular els punts a debatre on hi hagi més varietat d'opinions, segons les respostes recollides a 
l'enquesta de la segona sessió, intentant no centrar-se en l'excepcionalitat. 4t buscar punts en comú d'aquestes. 5è tancar la 
fitxa de formalització de la peça a formalitzar i ratificar-la a través d'un procés de discussió i decisió col·lectiva.
�±ª�«Ès¾�Âĭ
cap la possibilitat de aquesta metodologia, serveixi per obrir més idees per a la formalització, però que quasi sigui 
impossible obtenir un resultat o opció final, ja que des de l'imaginari de cada coautora poden construir-se realitats 
molt diferents. contemplar la possibilitat de necessitar un debat més extens, o una quarta sessió per acabar de tancar la 
peça.

�Í�²ĭ�com en la sessió anterior, tot i ser una de les més llargues, vam arribar a construir les nostres protagonistes, en 
aquesta segona s'ha consultat a les coautores quina creuen que és la millor manera de contextuarlitzar els monstres 
socials per tal de que es mostri de forma clara com adrecen el context dels rols de gènere. cadascuna d'elles l'han de 
contextualitzar destriant d'entre: cartes del joc “famílies”, tutorial de maquillatge, targeta de visita, llibre infantil, 
cartell de “es busca”, pòster de perruqueria, flyer d'oferta de depilació, fil de twitter, felicitació nadalenca, vídeo 
“unboxing”, o  alguna altre que trobin adequada.

ð



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

��sŀ�±¾sĭ�4 de juliol 2020 17.30h.
¥¥±�ŀ�±«È�ÜÈĭ�espai segur de formalització. 
Â�ÂÂ�²ĭ�3ra
»s¾È���»s«ÈÂĭ�les participants seran aquelles que han participat a la sessió 
anterior i que vulguin continuar amb aquesta metodologia de treball.
artur, aura, emma i uriel.

��Â�¾�»��²����¥Ŋ�«È±¾«ĭ
creació d'un espai segur, compost per les participants de la sessió anterior, per desenvolupar un projecte de disseny 
a través de la cocreació, utilitzant, principalment, una dinàmica de debat per parlar sobre les decisions estètiques 
i formals. aquest estarà basat en les respostes de l'enquesta, i com aquesta no ha definit la peeça, s'hauran de prendre 
diverses decisions importants, fent que la sessió s'allargui.

±~¡��È�ÍÂĭ
1r traslladar a les participants de la sessió anterior els resultats de l'enquesta. 2n debatre sobre la formalització, 
decisions estètiques i matèriques. 3r decidir la peça amb la formalització i els detalls estètics.

�±¾¾�Í��¥��È¾µ«��ŀ�±«Ö±�sÈ±¾�sŀ�«È¾±�Í���²ŀ«±¾ªsÈ�Ösĭ
1r redacció del correu. 2n comunicació i distribució. 3r recollida de decisions formals i estètiques. 4t formalització de 
la peça de disseny.

¾±¥Â���ÈsÂ½Í�Â�����s�sÂ�Í«sĭ
  -redacció.
  -comunicació i distribució.
  -organització i calendarització dels apartats de la sessió.
  -moderació.
  -prendre acta de la sessió.
  -motivació a les participants.

«±ª�»�¥�¾�È±¾«ĭ
aura, emma, plaigi, pulpo dumbo i uriel.

ï

apartat: ninguna mujer tiene un 
orgasmo limpiando la cocina
�±«��»È�ĭ�rols de gènere
referència: #2.3.
È�»±¥±��sĭ�espai segur - formalització



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

»¾�»s¾sÈ�ÍÂĭ
 -recollir la informació més destacada de la sessió anterior.
 -extreure i obtenir resultats de les dades.
 -obtenir conclusions i fer-ne un report.
 -transmetre els resultats i les conclusions obtingudes de l'enquesta a les participants.
 -redacció del correu i convocatòria.
 -organitzar l'ordre del dia de l'espai segur.
 -utilització de dinàmiques de treball cocreatiu.
 -desenvolupar la fitxa de formalització de la peça per poder-la compartir, treballar des d'aquesta, i concloure- 
 la amb la finalització de la sessió, i per tant el procés creatiu.

»¥s«È�¡sª�«È�Â��Ð�«È�Â�ÂÂ�²Ĭ�Â��ÂŊ�Â�sÍĭ
-
�±ª�«Ès¾�Âĭ
si escau, preguntar a les coautores la possibilitat  de fer una quarta sessió.

�Í�²ĭ
per començar, es torna a debatir sobre la formalització de la peça, perque l'enquesta no ha complert aquest objectiu. així 
doncs, es posaran les opcions sobre la taula i es debatiran de nou en conjunt.

durant el debat no només s'haurà de decidir el format, sinó que detalls de concepte necessaris pel complementar la 
informació, a més de tots aquells detalls de disseny, al ser l'última decisió, per a que el disseny final sigui creat entre 
totes.

ð
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�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
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apartat: ninguna mujer tiene un 
orgasmo limpiando la cocina
�±«��»È�ĭ�rols de gènere
referència: el círculo normativo
È�»±¥±��sĭ�complement-moda

��Â�¾�»��²ĭ joc de cartes anomenat el círculo normativo que té com a base el joc 
de les famílies. a través de l'eliminació dels esteriotips i les conjuntures dels 
prejudicis, fa d'aquest joc, un  objectiu gairebé impossible d'assolir, sense poder 
ajuntar els cercles socials dels protagonistes.

�±ŀsÍÈ±¾�Âĭ�aura, emma, plaigi, pulpo dumbo i uriel.

¾��Í¾Â±Â�«���ÂÂs¾�Âĭ�arxius, copisteria, làser, cartolina, 
cola, i plegadora.

����±ª�«Ès¾�Âĭ�s'ha decidit, des de les coautories, anomenar els personatges resultants  com a monstres socials, apropiant-
se de l'insult, i treballar el mot des de la simpatia i proximitat, ja que, igual que molta gent del col·lectiu lgtbaiq+, 
aquests tampoc es guien pels esteriotips marcats.

��Ès¥¥Â�����±¾ªs¥�Èâs��²ĭ�packajing en format de caixa 
de mistos, que serà impresa, i  posteriorment tallada i 
enganxada. cartes de mesures 64x88mm.





títol:
el círculo normativo

any:
2020

tècniques emprades:
ØééĔĉĐąĐöąǎƽǎǎÀØĉĉÄðĦǎÐą²ťº
talladora làser

dimensions:
6,75x9cm

descripció física:
joc de cartes, inspirat en el joc de les famílies. conté 
tres cercles socials, de sis personatges cadascun, i té 
com a objectiu unir aquests cercles. com a suport per a 
ťðéØĐīąǎÄéǎãöºƨǎĄĔÄĉĐǎØðºéöĔǎĔðÄĉǎĂÄĐØĐÄĉǎÕØĉĐûąØÄĉǎÀÄǎ
ğØÀǎÀÄǎéÄĉǎĐąÄĉǎĂąöĐÐöðØĉĐÄĉƨǎØǎĉØǎðöǎĉ÷ðǎĉĔťºØÄðĐĉǎÄĉǎ
pot trobar les solucions, en tres cartes incloses també en 
el joc, que indiquen com formar un cercle a través de la 
part d’aquesta forma que té cadascuna dels personatges.

metodologia emprada:
cadàver exquisit (full càlcul online)
debat
enquesta

conceptualització:
ÄéĉǎąöéĉǎÀÄǎÐËðÄąÄǎÏöąïÄðǎĔðǎÀÄéĉǎºöðĐÄĥĐöĉǎÀÄǎğØöéËðºØÄĉǎ
que acaben sent més acceptats socialment, i que, 
generalment, acaben oprimint a la major part de societat. 
ĔðǎºöéưéÄºĐØĔǎĄĔÄǎĂĐÄØĥǎĄĔÄĉĐǎğØöéËðºØǎÀÄǎÏöąïǎ
directa particularment, és el col·lectiu lgtbiaq+. així doncs 
aquest joc, pretén adreçar els prejudicis i estereotips 
ĄĔÄǎÄĉǎğØðºĔéÄðǎǎéÄĉǎÀØÏÄąÄðĐĉǎÐËðºØÄĉǎÀÄǎÐËðÄąÄǎØǎ
orientacions sexuals des d’una perspectiva normativa. 
per tant, al construir els diferents personatges trencant 
els cànons socials, l’objectiu del joc, és gairebé impossible 
d’assolir.

coautoria:
aura, emma, marc, plaigi, pulpo dumbo i uriel.

enllaç:
https://drive.google.com/drive/u/2/
ÏöéÀÄąĉƴūp(ų#u#ĠąŬGĄ{űUą+oZv�ÐĥÕūãůĥ6V

ninguna mujer  tiene un orgasmo limpiando la cocina

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1WH9aGXGwr2OBqZ7QrIVSYaAgxh1j5xJR
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1WH9aGXGwr2OBqZ7QrIVSYaAgxh1j5xJR
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ĉÄÐöðĉǎéǎºéĉĉØťººØ÷ǎąÄéØĐīÀǎÄðǎ
la investigació detecta andalucía101, 
existeixen dinou mites, fal·làcies i falses 
creences sobre ideal d’amor romàntic, 
distribuïts en quatre grups, que 
representen les bases imaginàries sobre 
les quals es construeix aquest tan anhelat 
sentiment. podem dir que aquests són, 
ǎÐąðĉǎĐąÄĐĉƨǎÄéĉǎïØĐÄĉǎºöðťÐĔąĐĉƨǎ
acceptats i normalitzats sobre l'amor 
romàntic en la societat actual, en el 
nostre context proper. 

"l'amor tot ho pot”
• fal·làcia de canvi per amor
ƱǎïØĐÄǎÀÄǎéǇöïðØĂöĐËðºØǎÀÄǎéǍïöą
ƱǎðöąïéØĐīºØ÷ǎÀÄéǎºöðŦØºĐÄ
ƱǎºąÄÄð½ǎÄðǎĄĔËǎÄéĉǎĂöéĉǎöĂöĉĐĉǎǎ ǎ
s’atrauen i entenen millor
• mite de la compatibilitat de l'amor i el 
maltractament
ƱǎºąÄÄð½ǎÄðǎĄĔËǎéǍïöąǎǌğÄąØĐ¹éÄǌǎÕöǎ
perdona / aguanta tot

"l'amor és el més important i requereix
entrega total"
• fal·làcia de l’aparellament i que l’amor 
de parella sigui el centre de la vida de 
éǎĂąÄééƨǎǎïÅĉǎÀÄǎéǎąÄÏÄąËðºØǎÀÄǎ
éǍÄĥØĉĐËðºØǎØǎÄéǎąÄºöðÄØĥÄïÄðĐǎÀÄǎéǎ
capacitat de donar la felicitat
• fal·làcia de l’entrega total
• concepció de l'amor com a 
despersonalització
ƱǎºąÄÄð½ǎÄðǎĄĔËǎĉØǎĉǍÄĉĐØïǎĉǇÕǎÀÄǎ
renunciar a la intimitat

"l'amor veritable predestinat”
• mite de la "mitja taronja"
ƱǎïØĐÄǎÀÄǎéǎºöïĂéÄïÄðĐąØÄĐĐǏ
ƱǎºąÄÄð½ǎÄðǎĄĔËǎðöïÅĉǎÕØǎÕǎĔðǎïöąǎ
"veritable" a la vida
• mite de la perdurabilitat, passió eterna o 
ÄĄĔØğéËðºØ

"l'amor és possessió i exclusivitat”
• mite del matrimoni
• mite de la gelosia
ƱǎïØĐÄǎĉÄĥØĉĐǎÀÄǎéǎťÀÄéØĐĐǎØǎÀÄǎ
l’exclusivitat

101 junta d’andalusia, projecte 
d’investigació detecta andalucía, 
“sexismo y violencia de género en 
la juventud andaluza e impacto de 
su exposición en menores”. 2011.

102 "romántico - wikcionario, 
el diccionario libre", 2020, 
es.wiktionary.org. https://
es.wiktionary.org/wiki/
rom%c3%a1ntico#espa%c3%b1ol. 
(consultat 21/04/2020).

103 coral herrera, “los mitos 
de la masculinidad y el 
romanticismo patriarcal”. al 
congreso iberoamericano de 
masculinidades y equidad: 
investigación y activismo 
(barcelona, 2011).

en aquest apartat volem centrar-nos a 
veure d'on venen aquestes creences, quin 
ÅĉǎÄéǎĉÄĔǎöąØÐÄðƨǎÄéǎĂÄąĄĔËǎĉǍÕðǎºöðĉĐąĔÝĐƨǎ
i com es tradueixen en el nostre dia a dia i 
en les nostres relacions sexoafectives, on 
en moltes ocasions acaben esdevenint el 
ÏöðïÄðĐǎÀǇéÐĔðÄĉǎÏöąïÄĉǎÄĉĂÄºÚťĄĔÄĉǎ
ÀÄǎğØöéËðºØƧǎĄĔÄĉĐÄĉǎºąÄÄðºÄĉǎĉö¹ąÄǎ
l’amor ens fan obrar de formes molt 
peculiars, que són fàcilment detectables 
en les relacions interpersonals i en els rols 
que pren cadascuni de nosaltris.

la paraula romàntic etimològicament 
ve del llatí medieval romanticus, que és 
tot allò característic que esdevenia de la 
paraula ąýï³ðØºÌ (romanç) del llatí tardà, 
la composició narrativa literària heroica 
ØÀÄéØĐīÀǎÀÄǎéǇËĂöºǎÀÄǎĐÄïǎºğééÄąÄĉºƨǎ
i que acostumava a tractar l’heroisme, la 
lleialtat i l’amor entre un caballer i la seva 
dama102.

ǎťðéĉǎÀÄéǎĉÄÐéÄǎÀØĉĉÄĐǎǎéÄïðĦǎ
ğǎĂąËØĥÄąǎÄéǎąöïðĐØºØĉïÄƨǎÕÄąÄĔǎ
directe del romanç medieval. les seves 
característiques principals pretenien 
mostrar modernitat i un trencament 
d'arrel amb el conservadorisme d'aquell 
moment, el nacionalisme i la nostàlgia 
cap al país a través del liberalisme; 
l'originalitat i la creativitat, per trencar 
amb els arcaics sistemes, punts de vista 
ØǎÄĉĐËĐØĄĔÄĉǎĄĔÄǎÀöïØðğÄðǎéǍËĂöºƪǎ
el concepte de les obres inacabades i 
ØïĂÄąÏÄºĐÄĉƪǎØƨǎťðéïÄðĐƨǎÄéǎÀąïĐØĉïÄǎ
de dur les emocions a l'extrem. així 
doncs, en aspectes essencials, pretenia 
sobreposar el sentiment a la raó. no és 
d'estranyar que en aquest moment es 
popularitzés l'expressió "morir d'amor". és 
curiós com la nostra societat ha decidit 
triar aquest moviment per construir el 
que s'entén per amor, contemplant el fet 
de morir "per" i "per a" aquest sentiment, 
acceptar i representar els estereotips 
ØǎąöéĉǎÀÄǎÐËðÄąÄǎĄĔÄǎÕØǎğðǎĉĉöºØĐĉƨǎØǎ
mostrar els sentiments a través d'unes 
regles i cànons preestablerts103. també 
cal contemplar que abans del naixement 
del patriarcat no existia com el coneixem 
avui el concepte del matrimoni. encara 
que existissin relacions sexoeròtiques 
de dos, entre moltes altres possibilitats, 

https://es.wiktionary.org/wiki/rom%C3%A1ntico%23espa%C3%B1ol
https://es.wiktionary.org/wiki/rom%C3%A1ntico%23espa%C3%B1ol
https://es.wiktionary.org/wiki/rom%C3%A1ntico%23espa%C3%B1ol
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no es trobava necessari assenyalar el 
ĂöÀÄąǎÄðǎéǎĂąöĂØÄĐĐǎØǎéǎÀÄĂÄðÀËðºØƨǎ
creant lleis estrictes sobre com l'amor 
havia de ser. l'aparició i instauració de 
l'acte matrimonial es va fer “necessària”, 
en un primer moment, per delimitar les 
propietats, principalment entre les classes 
afavorides104.

ÄðǏÄéǎïöïÄðĐǏÄðǎĄĔËǏĔðǎÀÄǎéÄĉǎ
dues persones, en les relacions 
ÄĉĐÄąÄöĐØĂÀÄĉǏïöðöÐ²ïØĄĔÄĉƨǎ
passa a ser considerada propietat de 
l'altra a través d'aquesta capitalització 
de l'amor, i donat el desequilibri de 
poders estructural que hem estat 
analitzant en els apartats anteriors, 
és fàcil que apareguin els sentiments 
possessius i, en estreta relació, la 
ÐÄéöĉØƧǏĔðǏÀÄéĉǎïØĐÄĉǎïÅĉǎÄĉĐÄĉöĉǎ
és, precisament, que la possessivitat 
ØǎéǎÐÄéöĉØǏĉ÷ðǏØðÀØºĐØğÄĉǏÀǍĔðǎïöąǎ
ğÄąÀÀÄąǎØǎĂöÀÄą÷ĉƧǏÅĉǏĉöĐǎĄĔÄĉĐǎ
ĂąÄïØĉĉǎĄĔÄǏï¹À÷ĉǏĉÄðĐØïÄðĐĉǎÀÄąØğÄðǎ
ben fàcilment en control, aïllament 
ØǏïéĐąºĐÄƨǎĉÄąğØðĐǎÄðǎĕéĐØïǎØðĉĐ²ðºØǎ
ÀÄǎãĔĉĐØťººØ÷ǎÀǍĄĔÄĉĐĉǎºöïĂöąĐïÄðĐĉǎ
abusius105ƧǏǎïÅĉƨǎĉǇÕǎÀÄǎºöðĐÄïĂéąǎ
que es parteix en molts casos, d’una 
ÀÄĂÄðÀËðºØǎÀÄĉØÐĔéƨǎĉĉĔïØÀǎǎĐąğÅĉǎ
ÀÄǎéǇÄÀĔººØ÷ǎØǎÄéĉǎąöéĉǎÀÄǎÐËðÄąÄƧǎĉöéǎ
ser, en les relacions heterosexuals, la 
considerada dona la que adopta el paper 
ÀÄǎéǎğĔéðÄą¹ØéØĐĐǎØǎéǎÀÄĂÄðÀËðºØƧǎĉØǎ
en algun moment la considerada home, 
ĂÄąºÄĂǎĔðǎĂËąÀĔǎÀÄéǎĉÄĔǎĂöÀÄąǎĉö¹ąÄǎéǎ
parella, aquest constructe cultural dóna 
fonament a una resposta violenta106. el 
ąÄĂÄąĐöąØǎÀÄǎïÄºðØĉïÄĉǎØǎÄĉĐąĐËÐØÄĉǎĂÄąǎ
mantenir el control sobre la parella que 
deriven d’aquesta concepció de l’amor és 
extremadament variat i creatiu, i va des 
del xantatge emocional a la manipulació 
de la parella, a través de la por i l’obligació.

però ens hem parat a pensar com 
aquesta manera d'estimar ha arribat 
ťðĉǎǎðöĉéĐąÄĉǎØǎĉǇÕǎĐöąðĐǎÄéǎïöÀÄéǎ
ØïĂÄąðĐǎĐöĐǎÀÄĉğéöąðĐǎöǎÀØťºĔéĐðĐǎ
éĐąÄĉǎĂöĉĉØ¹ØéØĐĐĉƮǎéǎąÄĉĂöĉĐǎÅĉǎºéąƩǎ
l'educació informal. aquest model es difon 
i es consolida en els contextos socials 
ÀÄǎąÄÏÄąËðºØǎïØĐãð½ðĐǎéǎºĔéĐĔąƨǎǎ
través de les diferents narracions que 
constantment ens estan parlant de 

104 mexu abril, "evolución y 
construcción del amor romántico.", 
2019.

105ǎÄĉĂÄąðīǎ¹öĉºÕƽťöéǎØǎğØºĐöąØǎƧǎ
ferrer-pérez, "nuevo mapa de los 
mitos sobre la violencia de género 
en el siglo xxi", psicothema 24, nº4 
(2012): 548-554.

106 raquel herrezuelo, “los 
mitos del amor romántico y 
su relación con la violencia 
de género” (tfg., universitat 
de les illes balears, 2013). 
https://dspace.uib.es/xmlui/
bitstream/handle/11201/239/
tfg%20raquel%20herrezuelo.
ĂÀÏƮĉÄĄĔÄðºÄǜūǸØĉééöĠÄÀǜĦ. 
(consultat 21/04/2020).

107 elisabeth badinter, la mujer y la 
madre (madrid: la esfera de los 
libros, 2020).

108 elena fortun, oculto sendero 
(sevilla: editorial renacimiento, 
2016).

com pot ser una vida i de com ha de 
ser la nostra conducta en l'àmbit social. 
l'amor romàntic se’ns inculca des que 
som molt petitis, des del que veiem al 
nostre voltant, dins els nuclis familiars i 
ÏöąǎÀǇÄééĉƩǎéǍïöąǎÕǎĐąØöïÏĐǎĂÄąĄĔËǎÄéĉǎ
nostres avis fa més de cinquanta anys 
que són casats, i només els ha separat 
la mort; o els nostres progenitors han 
ÏąºĉĉĐƨǎĂÄąĄĔËǎðöǎÕðǎÄĉĐĐǎºĂ½öĉǎÀÄǎ
sostenir la seva relació sexoafectiva; o la 
història repetitiva en les narracions més 
populars, on molts cops el petó d’amor 
vertader és l’única forma de salvar la 
ÀïØĉÄéưéƧǏ

quan els nostres sentiments i les nostres 
relacions no s’ajusten als patrons 
imposats culturalment el resultat és 
la frustració i el sentiment de fracàs, 
que en molts casos s’acaba traduint 
en sentiments de culpabilitat, per no 
arribar a ser o no tenir la parella perfecta, 
segons aquests cànons. aquest anhel 
majoritàriament frustrat de ser estimadi o 
estimar de forma incondicional, s'agreuja 
per les pressions socials rebudes des de 
l’exterior, on la considerada dona sempre 
serà jutjada, i encara més a mesura que 
la seva edat avança, si no ha “complert” 
el que socialment s’esperava d’ella: que 
algú la vulgui, tenir una parella, tenir 
ÀÄĉºÄðÀËðºØƨǎöºĔĂąƽĉÄǎÀÄéĉǎťééĉƨǎÄðĐąÄǎ
d’altres. una pressió que no reben en 
la mateixa mesura les considerades 
homes107.

“[leyendo una novela](...) un capitán de 
los tercios, grande como un gigante y 
muy bárbaro, averigua que el paje Luís 
es mujer y se pone a decirle que si no 
se quiere casar con él se morirá.
-Pues que se muera -determiné yo.”108

les pressions associades als mites 
de l’amor romàntic acaben col·locant 
a li consideradi dona en una posició 
de subordinació, i poden arribar a 
despersonalitzar-la, per la compulsió a 
anul·lar els sentiments i les emocions que 
té espontàniament. un dels casos que 
ïØééöąǎÄĥÄïĂéØťĄĔÄðǎĄĔÄĉĐǎéØÄðºØ÷ǎ
ÅĉǎéǎĐÄðÀËðºØǎǎººÄĂĐąǎéǎĉÄąğØĐĔÀǎ
sexual en l’àmbit de la parella, i que en 
alguns casos caldria assimilar a violacions 

https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/239/tfg%20raquel%20herrezuelo.pdf?sequence=1&isallowed=y
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/239/tfg%20raquel%20herrezuelo.pdf?sequence=1&isallowed=y
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/239/tfg%20raquel%20herrezuelo.pdf?sequence=1&isallowed=y
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/239/tfg%20raquel%20herrezuelo.pdf?sequence=1&isallowed=y
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dins de les relacions sexoafectives. està 
socialment establert que la considerada 
dona ha de fer tot el que pugui per 
satisfer la seva parella per no perdre-la, 
i, si cal, deixar de banda els seus gustos 
öǎĂąÄÏÄąËðºØÄĉǎĉÄĥĔéĉƧǎĄĔËǎïÅĉǎÀ÷ðǎ
si a ella, pel moment vital o per certa 
circumstància, no li ve de gust practicar 
ĉÄĥÄƮǎÄðǎĄĔÄĉĐǎĐÄĉĉØĐĔąǎÅĉǎÏąÄĄĘÄðĐǎ
que ella dugui a terme l’acte sexual de 
tota manera, possiblement amb dolors 
ØǎïöéËĉĐØÄĉƨǎØǎĉÄǏĉÄðĐØǏºöïĂÄéưéØÀǎǎťðÐØąǎ
plaer. la repetició de situacions d’aquesta 
ïÄðǎĂöĐǎº¹ąǎºöïĂöąĐðĐǎéǎĂËąÀĔǎ
ÀÄéǎÀÄĉØÐǎØǎťðĉǎØǎĐöĐǎºöïĂéØººØöðĉǎ
ïËÀØĄĔÄĉǎÄðǎéǎğÚºĐØïƨǎºöïǎĂÄąǎÄĥÄïĂéÄǎ
el vaginisme109.

ĂÄąǏéĉǏmilennialsǏØǎéǎÐÄðÄąºØ÷ǏĦ un 
referent clau en l'educació informal 
sobre els afectes és, sens dubte, el 
granǎØïĂÄąØǏÀØĉðÄĦ, que a través de 
les seves construccions ha contribuït 
ǎéǎĂÄąĂÄĐĔºØ÷ǎÀÄéĉǎąöéĉǎÀÄǎÐËðÄąÄƨǎ
el sexisme i les fal·làcies de l'amor 
ąöï²ðĐØºƧǏĉØǏÄðĉǎºÄðĐąÄïǎÄðǎéǎïãöąØǎ
de protagonistes, les princeses, tot i que 
ĉÄï¹éǎĄĔÄǏǎĂöºǎǎĂöºǏºöïÄðºÄðǎǎ
ÕğÄąƽÕØǎºðğØĉǎÀØðĐąÄǎéǏØðÀĕĉĐąØƨǎĂöÀÄïǎ
observar com totes tenen uns gustos 
similars, són maques i de complexió 
ĂąØïƨǎǎïÅĉǎĐÄðÄðǎºöïǎǎö¹ãÄºĐØĔǎÄéǎťðéǎ
feliç, que és, invariablement, una història 
ÀǍïöąƧǏĄĔÄĉĐĉǏĂÄąĉöðĐÐÄĉǎÕðǎºĐĔĐǎ
com a patró i referent de generacions i 
generacions de considerats nenes, que 
ÕðǎąÄ¹ĔĐǎÄéǎïØĉĉĐÐÄǏĄĔÄǏÕðǎÀÄǎĐÄðØąǎ
uns gustos diferents dels considerats 
nens, que han de ser sensibles i que 
d'aquesta manera poden assolir tot allò 
que es proposin110; que la seva vida serà 
molt més fàcil si són el prototip de noia 
maca incloent la seva complexió prima, 
que no esportiva; i que el seu objectiu a 
la vida ha de ser l'amor, però no estimar 
com cadascuni d'ellis se senti còmode, 
sinó estimar per sobre de tot; que, si cal, 
que faci mal, i que, a més, aquest amor ha 
de tenir per objectiu formar una família. 
aquests estímuls educatius més o menys 
subtils fan que tots els infants rebin 
des de ben petitis unes construccions 
socials que s'acabaran traduint en 
expectatives i pressions segons creixin, 
manllevant-lis el dret a ser creativis i a 

109 itzel a. sosa-sánchez i 
catherine menkes-bancet, 
"amarte duele. la violación sexual 
en las relaciones de noviazgo. un 
análisis de sus determinantes 
sociales". papeles de población 87 
(2015).

110 coral herrera, “madresposas: 
violencias cotidianas y trabajo 
reproductivo en el hogar 
heterosexual” a curso de nos 
queremos vivas, sesión 5 
ƷïÀąØÀƩǎĐąťºðĐÄĉǎÀÄǎĉĔÄõöĉƨǎ
2017).

111 lucas casado, "el fantástico 
mundo heteropatriarcal de 
disney" actas de periodismo y 
comunicación 4, nº2 (desembre 
2018): 2469-0910.

crear-se a si mateixis, i compel·lint-lis 
a seguir els paràmetres que la societat 
cisheteropatriarcal i capitalista lis imposa. 
aquesta educació informal, segueix 
existint en les següents etapes de la 
vida, a través de narratives romàntiques, 
ºöïËÀØÄĉǎąöï²ðĐØĄĔÄĉǎØǎïĔĉØºéĉƨǎ
principalment111.

el mite de la mitja taronja (cadascuni té 
una persona predestinada per a elli), i 
la fal·làcia de l'aparellament i que l’amor 
de parella sigui el centre de la vida, a 
ïÅĉǎÀÄǎéǎąÄÏÄąËðºØǎÀÄǎéǍÄĥØĉĐËðºØǎØǎÄéǎ
reconeixement de la capacitat de donar la 
felicitat ens porten a pensar que hem de 
somiar en assolir aquest amor perfecte. 
ĂÄąûǎĄĔËǎĂĉĉǎĄĔðǎðöǎĐÄðØïǎĂąÄééƮǎ
pensem que la culpa és nostra. a causa de 
la falta d’educació emocional, l’autoestima 
de la persona, però encara més la de la 
ºöðĉØÀÄąÀǎÀöðƨǎÀÄĂËðǎÀÄǎĄĔËǎéÐĕǎǄéǎ
vulgui”. i si això no “arriba”, es tradueix 
en infravaloració i culpabilització: “com 
algú m’ha d’estimar, sent com sóc, i si no 
ĐØðºǎºĂǎºéĉĉÄǎÀÄǎğéöąƮǅƧǎĂÄąǎéĐąǎ¹ðÀƨǎ
aquests discursos fomenten actituds 
passives i victimistes, amb imaginaris com 
el de la ÀïØĉÄéưéǎÄðǎÀØťºĔéĐĐĉ: arribarà 
algú que et treurà els problemes i les 
pors de dins teu, i serà l’única persona 
ĄĔÄǎąÄéïÄðĐǎĐǇÄĉĐØïą²ƧǎĂÄąĄĔËǎĐĔƨǎĂÄąǎ
tu mateixi, ets incapaç de dur a terme 
ĄĔÄĉĐǎĐĉºƧǏ

el vincle entre l’amor romàntic, 
éǎğĔéðÄą¹ØéØĐĐƨǎÄéǎĉºąØťºØǎØǎÄéǎ
maltractament s’imposa de mil maneres, 
a tots els contextos i des de la infantesa. 
ĉÄǇðĉǎºöðťąïƨǎĂÄąǎÄĥÄïĂéÄƨǎĄĔðǎǎ
l’escola les amistats et diuen: “si aquest 
ðöØǎÄĐǎĂÄÐƨǎðöǎĐǇÄðÏÀØĉƨǎÅĉǎĂÄąĄĔËǎéØǎ
ÐąÀÄĉǅƨǎöǎĉÄǇðĉǎºöðťąïǎǎéÄĉǎÏąĉÄĉǎ
fetes que transmet la cultura popular 
com a veritats incontestables, frases 
com “quien bien te quiere, te hará llorar” 
o “el amor duele”. en nom de l’amor 
ÄĉǎºöïÄĐÄðǎïØéǎğØöéËðºØÄĉǎÀØðĉǎÀÄǎéÄĉǎ
ąÄéºØöðĉƧǎĄĔÄĉĐÄĉǎÀØÏÄąÄðĐĉǎğØöéËðºØÄĉǎ
estan directament interrelacionades 
entre elles i, en última instància, poden 
acabar derivant en un problema greu 
de maltractament i abús. aquest in 
crescendoǎÀÄǎéǎğØöéËðºØǎÄðǎÄéǎïąºǎÀǇĔðǎ
relació es dóna en tres fases dins d’un 
ïĐÄØĥǎºØºéÄƩǏ
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primerament hi ha una fase d’acumulació 
o de construcció de la tensió, on a 
ĐąğÅĉǎÀÄǎºöðŦØºĐÄĉǎÀØąØĉƨǎÄĉǎºöïÄðºÄðǎ
a trobar els crits i els insults, entre 
d’altres. en aquest punt, la considerada 
dona és conscient de la problemàtica 
i es creu amb un cert poder i control, 
però realment comença a canviar la 
seva conducta per mantenir la seva 
parella feliç. a la segona fase, d’agressió 
o de descàrrega de tensió, augmenta la 
ğØöéËðºØǎĂĉØºöéûÐØºǎØǎĂąÄØĥǎéǎÏÚĉØºƨǎ
com l’amenaça i l’agressió física, i la 
dona comença a viure en una situació 
ÀÄǎĉĔĂÄąğØğËðºØƧǎØƨǎťðéïÄðĐƨǎĐąö¹Äïǎ
una tercera fase, de penediment o lluna 
de mel, on l’agressor es mostra penedit 
i demana disculpes. en la majoria dels 
casos la considerada dona perdona, i, per 
desgràcia, tard o d’hora aquest cicle torna 
a començar, entrant en una dinàmica de 
repetició, agreujament i acceleració de 
les tres fases tot just descrites. a vegades 
la víctima acaba sent un titular més al 
diari112. així doncs, és molt important saber 
ÀÄĐÄºĐąǎéÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎÀØðĐąÄǎéÄĉǎąÄéºØöðĉǎ
sexoafectives i tallar-les d’arrel, abans que 
tristament sigui massa tard.

diversis artistis han parlat d’aquesta 
ğØöéËðºØǎÄðǎÄéǎĉÄĔǎĐąÄ¹ééƨǎÀöððĐǎĂÄĔǎǎ
la seva visibilització. una d’elles és ana 
mendieta, víctima ella mateixa de la 
ğØöéËðºØǎÀÄǎÐËðÄąÄƨǎĄĔÄǎǎuntitled (rape/
murder scene)113 va fer una representació 
Ðą²ťºǎÀǇĔðǎğØöéºØ÷ƧǎöǎĉöĂÕØÄǎºééÄǎï¹ǎ
la seva obra prenez soin de vous114, on, 
després que la seva parella la deixés per 
carta, va reenviar l’escrit a cent set dones, 
on els va demanar que treballessin, 
analitzessin o representessin, segons la 
seva professió, aquell missatge de comiat.

112 raquel herrezuelo, “los 
mitos del amor romántico y 
su relación con la violencia 
de género” (tfg., universitat 
de les illes balears, 2013). 
https://dspace.uib.es/xmlui/
bitstream/handle/11201/239/
tfg%20raquel%20herrezuelo.
ĂÀÏƮĉÄĄĔÄðºÄǜūǸØĉééöĠÄÀǜĦ. 
(consultat 22/04/2020).

113 ana mendieta, untitled (rape/
murder scene), performance, 
1973.

114 sophie calle, prenez soin de 
vous, llibre de recopilació, 2007.

https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/239/tfg%20raquel%20herrezuelo.pdf?sequence=1&isallowed=y
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/239/tfg%20raquel%20herrezuelo.pdf?sequence=1&isallowed=y
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/239/tfg%20raquel%20herrezuelo.pdf?sequence=1&isallowed=y
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/239/tfg%20raquel%20herrezuelo.pdf?sequence=1&isallowed=y
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ana mendieta, untitled (rape/murder scene), performance, 1973.

sophie calle, prenez soin de vous, llibre de recopilació, 2007.





plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

apartat: mamá, el amor no duele
�±«��»È�ĭ�amor romàntic
referència: 3.1.
È�»±¥±��sĭ�espai segur - associacions mandroses - 
debat. 

��sŀ�±¾sĭ�21 de juny a les 17:30h
¥¥±�ŀ�±«È�ÜÈĭ�via telemàtica - jitsi
Â�ÂÂ�²ĭ�1ra
»s¾È���»s«ÈÂĭ�marc, marina, meri, plaigi i ona.

��Â�¾�»��²����¥Ŋ�«È±¾«ĭ
redacció d'un correu previ introductori, amb l'explicació i el desenvolupament de l'apartat mamá, el amor no duele.

creació d'un espai segur i de debat, compost per participants implicades en la lluita feminista, per desenvolupar 
un projecte de disseny a través de la cocreació, utilitzant, principalment la dinàmica de les associacions mandroses. 
aquest projecte estarà basat en situacions o experiències viscudes o possibles en la nostra societat, focalitzant-se en 
l'amor romàntic.

±~¡��È�ÍÂĭ
1r fer una introducció i treballar l'apartat amb les participants. resoldre dubtes, si s'escau, sobre l'apartat. 2n explicar 
el funcionament de les associacions mandroses. 3r fer les associacions mandroses a través d'un debat sobre els conceptes 
de xantatge emocional i culpabilització. 4t concloure com ens afecta emocionalment, des de la coacció social, l'amor 
romàntic.

�±¾¾�Í��¥��È¾µ«��ŀ�±«Ö±�sÈ±¾�sŀ�«È¾±�Í���²ŀ«±¾ªsÈ�Ösĭ
1r introducció al projecte. 2n introducció a l'apartat. 3r esmentar procediment de sessions successives. 4t el càlcul estimat 
de la durada de cadascuna d'elles. 5è funcionament d'aquesta primera sessió. 6è explicar la normativa i passos a seguir 
per garantir l'espai segur i de debat. 7è mostrar el funcionament de les coautories; saber si volen participar, i en cas 
afirmatiu saber amb quin nom o pseudònim volen aparèixer. 8è explicació que l'enllaç s'enviarà el dia abans de la 
sessió.

¾±¥Â���ÈsÂ½Í�Â�����s�sÂ�Í«sĭ
  -creació d'un document/apartat en l'acta per transcriure les associacions mandroses.
  -buscar i posar-se en contacte amb les participants.
  -creació del correu:
   -explicació projecte.
   -explicació apartat.
   -plantejar breument les següents sessions.
   -escriure “normativa”.
   -redactar lògica no-extractivista de coautories.
  -recerca de diferents cadàvers exquisits .
  -buscar plataforma per realitzar l'espai segur.
  -buscar dinàmiques de grup per dur a terme en debats.

«±ª�»�¥�¾�È±¾«ĭ
aura, emma, jordi, marina, marina, merienda, plaigi, pulpo dumbo i ona.

ï
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È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

»¾�»s¾sÈ�ÍÂĭ
  -buscar i posar-se en contacte amb les participants.
  -creació del correu:
   - explicar projecte.
   - explicar apartat.
   - plantejar breument les següents sessions.
   - escriure “normativa”.
   - redactar lògica no-extractivista de coautories.

»¥s«È�¡sª�«È�Â��Ð�«È�Â�ÂÂ�²Ĭ�Â��ÂŊ�Â�sÍĭ
1r crear un espai segur de debat. 2n creació d'un document on es reculli les associacions mandroses i l'acta. 3r crear tres 
punts a debatre. 4t crear espai per esbossar amb les participants.

�±ª�«Ès¾�Âĭ
contemplar la possibilitat de que costi trobar peces o objectes que adrecen  la violència, així doncs intentar guiar el 
debat proposant idees, que puguin arribar a ser potents, però presentant-les molt verdes, per a que les coautores puguin 
tenir exemples, però que en cap cas es quedin amb la proposta oferida. 

�Í�²ĭ�la sessió comença amb la dinàmica jo mai mai, on una a una comença dient jo mai mai en l'amor romàntic, i 
després explica alguna anècdota que hagi viscut en la seva vida emocional, que tot i estar en  contra d'aquest sistema, 
s'ha adonat de que queia en el mateix joc, i per tant alguna conducta o rol.

a continuació, a través d'alguna d'aquestes conductes es comença a parlar del context en qüestió de les violències de 
gènere, amor romàntic, i connectant idees es plantejem diferents opcions o peces a treballar.

ð
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�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

apartat: mamá, el amor no duele
�±«��»È�ĭ�amor romàntic
referència: 3.2.
È�»±¥±��sĭ�espai segur - esbossos - debat

��sŀ�±¾sĭ�27 de juny 2020 a les 10:30h
¥¥±�ŀ�±«È�ÜÈĭ�via telemàtica - jit.si
Â�ÂÂ�²ĭ�2na
»s¾È���»s«ÈÂĭ�marc, marina, meri, plaigi i ona.

��Â�¾�»��²����¥Ŋ�«È±¾«ĭ
creació d'un espai segur i de debat, compost per les participants de la sessió anterior implicades en la lluita 
feminista, per desenvolupar un projecte de disseny a través de la cocreació, del debat i d'esbossos realitzat per elles, tot 
partint de la peça triada en la sessió anterior, que consistiria en una guia per  indicar com ser un bon romàntic.

un cop, ja decidit  en si l'objecte final de disseny, pertoca acabar d'acotar els detalls de cada apartat del  llibre, 
decidint quins aspectes del folklore del cristianisme, serien més adequats per aplicar-los en la guia a dissenyar. 
intentar decidir fins al més petit detall cada apartat.

±~¡��È�ÍÂĭ
1r traslladar a les participants de la sessió anterior els resultats de les associacions mandroses. 2n debatre sobre la 
formalització, decisions estètiques i matèriques. 3r esbossar la formalització. 4t decidir la peça amb la formalització 
i els detalls estètics.
�±¾¾�Í��¥��È¾µ«��ŀ�±«Ö±�sÈ±¾�sŀ�«È¾±�Í���²ŀ«±¾ªsÈ�Ösĭ
1r creació d'un espai segur de debat i d'esbós. 2n document on hi hagi les associacions mandroses. 3r document on hi 
hagi l'acta del debat de la sessió anterior. 4t càlcul estimat de la durada de cadascuna d'elles. 5è explicació que l'enllaç 
s'enviarà el dia abans de la sessió.
¾±¥Â���ÈsÂ½Í�Â�����s�sÂ�Í«sĭ
  -creació d'un document/apartat per transmetre les associacions mandroses.
  -creació d'un document/apartat en l'acta per transcriure el debat i els esbossos.
  -buscar i posar-se en contacte amb les participants.
  -buscar plataforma per realitzar l'espai segur.
  -buscar dinàmiques de grup per dur a terme en debats.
«±ª�»�¥�¾�È±¾«ĭ
aura, emma, jordi, marina, marina, merienda, plaigi, pulpo dumbo i ona.

ï



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

»¾�»s¾sÈ�ÍÂĭ
  -buscar i posar-se en contacte amb les participants
  -creació del correu
  -buscar espai segur de debat
  -creació d'un document on recull tota la informació de l'anterior sessió
  -crear 3 punts a debatre
  -material per fer els esbossos

»¥s«È�¡sª�«È�Â��Ð�«È�Â�ÂÂ�²Ĭ�Â��ÂŊ�Â�sÍĭ
1r recollir i analitzar tot el procés que s'ha dut a terme; associacions mandroses, el debat i els esbossos. 2n realització 
d'una enquesta quantitativa per formalitzar la peça de disseny en aspectes formals i estètics.
�±ª�«Ès¾�Âĭ
a causa del gran pes que comporta cada apartat a debatir, intentar guiar la sessió per a que no es prolongui de forma 
exagerada.

�Í�²ĭ�repassar de forma comuna l'acta de la sessió anterior, i anar decidint apartat a apartat que es va comentar, si es 
vol o no incloure, i en cas afirmatiu prendre la decisió un per un del seu concepte, i com interessa més treballar-ho.

un cop desenvolupada aquesta tasca, es parla dels detalls de formalització del llibre en qüestió, des del títol, la portada, 
el tamany, la tipografia, els recursos gràfics a la disposició o maquetació a través d'esbossos fets en el moment, per 
acompanyar la opinió de cadascuna de les coautores.

ð



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

apartat: mamá, el amor no duele
�±«��»È�ĭ�amor romàntic
referència: mamá_el_amor_no_duele_3.3
È�»±¥±��sĭ�enquesta - formalització

��sŀ�±¾sĭ�2 de juliol a les 17h
¥¥±�ŀ�±«È�ÜÈĭ�enquesta google forms
Â�ÂÂ�²ĭ�3.3 mamá, el amor no duele
»s¾È���»s«ÈÂĭ�marc, marina, meri, plaigi i ona.

��Â�¾�»��²����¥Ŋ�«È±¾«ĭ
aquesta última sessió es realitzarà una enquesta virtual a través de google forms, on recomanem que les participants 
participin activament sempre que es sentin còmodes. 

amb la majoria de decisions presses conjuntament, amb aquesta sessió es pretén corroborar la proposta feta, després de 
recollir i aplicar tot el dit en les sessions anteriors.

±~¡��È�ÍÂĭ
1r realitzar una enquesta per obtenir resultats per la formalització. 2n obtenir resultats formals i estètics. 3r desenvolu-
par la peça. aconseguir que es sentin segures.
�±¾¾�Í��¥��È¾µ«��ŀ�±«Ö±�sÈ±¾�sŀ�«È¾±�Í���²ŀ«±¾ªsÈ�Ösĭ
1r redacció del correu. 2n comunicació i distribució. 3r documents on s'han pres acta del debat, les associacions mandro-
ses i els esbossos. 4t enllaç de l'enquesta.
¾±¥Â���ÈsÂ½Í�Â�����s�sÂ�Í«sĭ
  -contactar amb les participants.
  -fer l'enquesta.
  -enviar e-mail amb l'enquesta.
  -analitzar l'enquesta per extreure idees de formalització.
«±ª�»�¥�¾�È±¾«ĭ
aura, emma, jordi, marina, marina, merienda, plaigi, pulpo dumbo i ona.

ï



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

»¾�»s¾sÈ�ÍÂĭ
  -buscar i posar-se en contacte amb les participants.
  -redacció del correu.
  -fer l'enquesta de google forms.

»¥s«È�¡sª�«È�Â��Ð�«È�Â�ÂÂ�²Ĭ�Â��ÂŊ�Â�sÍĭ
-
�±ª�«Ès¾�Âĭ
avisar a les coautores de que tot i que l'enquesta és llarga, no comporta molta estona completar-la.

�Í�²ĭ�a l'enquesta es pregunta de cadascun dels apartats posat com a recolzament la imatge de proposta gràfica, si 
està d'acord amb com es presenta el concepte, si creuen que s'ha de modificar o canviar alguna cosa, i a quina de les 
violències que es contemplen en l'amor romàntic, creuen que s'adreça el concepte (gelosia -> control, xantatge emocional, 
culpabilització, servitud sexual dintre les relacions sexoafectives -> violació, humiliació i infravalorització -> 
relacions tòxiques en les dues direccions, crit -> insult -> amenaça -> agressió física -> assassinat, o alguna altre.

al final de tot de l'enquesta, un cop treballat cadascun dels conceptes, es corroborà la tipografia, la portada i 
enquadernació, alguna proposta del disseny proposat en general, i una reflexió personal que vulguin afegir sobre l'amor 

ð



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
�Â~±ÂÂ±Â����»���Â������ÂÂ�«Ý

apartat: mamá, el amor no duele
�±«��»È�ĭ�amor romàntic
referència: guía del buen romántico
È�»±¥±��sĭ�gràfic

��Â�¾�»��²ĭ�és una guia sobre el bon romàntic basada en l'imaginari del 
cristianisme catòlic. aquesta guia conté 13 apartats: los diez mandamientos, los 
siete pecados capitales, los sacramentos del amor, la santa trinidad, 14 de febrero, 
cupido, la foto, el rosario, tres pregarias, instrucciones de cómo hacer una carta 
de amor i el infierno.

�±ŀsÍÈ±¾�Âĭ�aura, emma, jordi, marina, marina, merienda, 
plaigi, pulpo dumbo i ona.
¾��Í¾Â±Â�«���ÂÂs¾�Âĭ�indesign, illustrator, photoshop, car-
tró gris, plàstic de vellut vermell i vinil.

����±ª�«Ès¾�Âĭ�la guia és en din-a5

��Ès¥¥Â�����±¾ªs¥�Èâs��²ĭ�llibre enquadernat amb paper 
reciclat amb un acabat que recorda a les bíblies donant-li 
un toc “romàntic“.
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títol:
guía del buen romántico

any:
2020

tècniques emprades:
ØðÀÄĉØÐðǎƽǎÀØĉĉÄðĦǎÐą²ťº
enquadernació

dimensions:
15,2x21,4cm

descripció física:
llibre en format a5 i enquadernat amb tela vermella 
que mostra la realitat de l’amor romàntic, creant ponts 
i enllaços entre els conceptes d’aquest context i els 
ØïÐØðąØĉǎÀÄéǎºąØĉĐØðØĉïÄƧǎǎĐąğÅĉǎÀǇĔðǎÄĉĐËĐØºǎ
recarregada, que pretén ser una versió modernitzada 
del format bíblia. el missatge irònic dels apartats, 
s’emmascara sota una aparença més aviat delicada i 
bonica.

metodologia emprada:
assossiacions mandroses
esbossos
debat
enquesta

conceptualització:
la guía del buen romántico, pretén, a través de la ironia 
i la sàtira, fer una crítica al que la societat entén, i a més 
inculca, sobre l’amor. en format llibre es mostren els trets 
més destacats de l’amor romàntic tot lligant-ho amb el 
folklore del cristianisme, fent un paral·lelisme entre la 
posició en la que es posa la parella i la posició en la que 
els cristians col·loquen a déu. per tant, intenta, en certa 
manera, desmuntar tota la imatge idealitzada amb la 
ĄĔéǎÄĉǎğÄðǎéǇïöąǎąöï²ðĐØºƨǎÀąïĐØĐīðĐǎťðĉǎǎĐöąðąǎ
ridículs, diversos aspectes d’aquest context, que segueix 
provocant feminicidis diàriament.

coautoria:
jordi, marc, marina, marina, merienda, plaigi, pulpo 
dumbo i wavee.

enllaç:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1q3V4-
öo¹(ĐÄĠ¹ĂÀép88ī{oŭ"ŮūĠū@ĂĉĦ

mamá, el  amor no duele

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1q3V4-oVbHtewbpdlWKKzZV3F41w1Mpsy
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1q3V4-oVbHtewbpdlWKKzZV3F41w1Mpsy
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els éssers humans estem predisposats 
ĉöºØéïÄðĐǎǎºéĉĉØťºąǎǎéÄĉǎĂÄąĉöðÄĉǎ
quan les coneixem o hi mantenim alguna 
classe de relació. raça, edat, ocupació, 
classe social, són alguns dels paràmetres 
que tenim en compte, però el primer 
ÀÄǎĐöĐĉǎÅĉǎÄéǎĉÄĥÄƧǎØĥûǎÄĥĂéØºǎĂÄąǎĄĔËƨǎ
avui dia, encara ens sentim incòmodes 
quan ens dirigim a algú, i no som capacis 
de desxifrar, a través dels codis, el seu 
sexe. segurament, aquesta és una de 
les raons, entre moltes, per la qual fem 
éǎÀØÏÄąÄðºØºØ÷ǎÀÄǎÐËðÄąÄƨǎǎĐąğÅĉǎÀÄǎ
construccions socials i els estereotips. 
tenim tan interioritzada la taxonomia, que 
no som capacis, molts cops de veure la 
discriminació que provoca115.

aquestes construccions comporten 
biaixos negatius envers les considerades 
dones, a través dels estereotips, els quals 
havien estat considerats descriptius116, i 
ara han passat a ser prescriptius. i arran 
d’aquesta normalització, el sexisme es pot 
manifestar de forma descarada, subtil, o 
ťðĉǎØǎĐöĐǎĂºĐÀƨǎÀöððĐǎĂÄĔǎǎĐöĐǎïÄðǎ
de desigualtats117.

“Honestly, I hate when in books, the 
guys changes the girl's life. Like, no. 
The girl needs to change her own 
life.”118

una de les formes sota les quals es 
manifesten de manera més persistent 
els biaixos en la nostra cultura són els 
anomenats micromasclismes. aquest 
concepte va ser descrit per primera 
vegada pel psicòleg luís bonino en un 
debat119, on proposava aquest terme per 
ǎąÄÏÄąØąƽĉÄǎǎĐöĐÄĉǎĄĔÄééÄĉǎÄĉĐąĐËÐØÄĉƨǎ
la majoria traduïdes en accions subtils i 
normalitzades, que remarcaven el poder 
que tenen les considerades homes per 
sobre de les considerades dones, que ja 
podien ser de forma directa o indirecta. 
fossin com fossin, aquestes accions 
indiquen i refermen la desigualtat i els 
estereotips ja esmentats i les trobem 
tant dins com fora de les relacions 
sexoafectives i els nuclis familiars120. un 
exemple de micromasclisme podria ser 
el comentari per part de considerades 
homes: “jo ajudo a la meva dona en les 

115 christine alsksnis “sexism, 
stereotyping, and the gender 
wage gap” (td., university of 
guelph, 2000). https://www.
collectionscanada.gc.ca/obj/
s4/f2/dsk2/ftp03/nq55614.pdf. 
(consultat 23/04/2020).

116ǎĉĔĉðǎĐƧǎťĉæÄǎØǎéĔąǎÄƧǎĉĐÄğÄðĉƨǎ
ǌĠÕĐǍĉǎĉöǎĉĂÄºØéǎ¹öĔĐǎĉÄĥƮǎ
gender stereotyping and 
discrimination.", claremont 
symposium on applied social 
psychology 6, (1993).

117 nijole v. benokraitis i joe r. 
feagin, “modern sexism: blatant, 
subtle, and covert discrimination. 
englewood cliffs, new jersey”, 
prentice-hall inc. 67, nº1 
(setembre 1988): 268-269.

118 sasha alsberg a.

119 luís bonino, “la condición 
masculina a debate. teorías y 
prácticas sobre el malestar de los 
varones”, area 3 4 (hivern 1996): 
16-20.

120 victoria a. ferrer pérez, capilla 
¹öĉºÕǎťöéƨǎ¹öĉºÕǎťöéƨǎºĂØééǎ
navarro guzmán, mª carmen 
ramis palmer i mª esther garcía 
buades, "los micromachismos 
o microviolencias en la relación 
de pareja: una aproximación 
empírica", anales de psicología 24, 
nº2 (2008).

121 real academia española, 1713.

122 manuel almagro holgao, "el 
lenguaje inclusivo frente a la rae.", 
2018.

123 janet s. hyde, "how large are 
ÐÄðÀÄąǎÀØÏÏÄąÄðºÄĉǎØðǎÐÐąÄĉĉØöðƮǎ
a developmental meta-analysis.", 
developmental psychology 
20, nº4 (1984): 722-736. 
doi:10.1037/0012-1649.20.4.722.

124 janet swim, robyn mallett i 
charles stangor, “understanding 
subtle sexism: detection and 
use of sexist language”, sex roles 
51 (2004): 117-128. 10.1023/b:-
sers.0000037757.73192.06.

125 coral herrera, “madresposas: 
violencias cotidianas y trabajo 
reproductivo en el hogar 
heterosexual” a curso de nos 
queremos vivas, sesión 5 
Ʒ¹ąºÄéöðƩǎĐąťºðĐÄĉǎÀÄǎĉĔÄõöĉƨǎ
2017).

tasques ÀöïËĉĐØĄĔÄĉǅƪǎĄĔðǎÄĉǎÀØĔǎĄĔÄǎ
s’ajuda, es transmet implícitament que 
la tasca és responsabilitat de la dona, i 
ÄĉǎĂöĉǎéǍËïÏĉØǎÄðǎÄéǎÏÄĐǎĄĔÄǎÄééǎéØǎÄĉĐ²ǎ
“facilitant” la feina, emmarcant la seva 
actitud com a meritòria.

el sexisme està impregnat també al 
llenguatge. només cal obrir la rae121 per 
ğÄĔąÄǎéÄĉǎÀØÏÄąËðºØÄĉǎÄðĐąÄǎéÄĉǎººÄĂºØöðĉǎ
femenines i masculines dels mots, que 
quasi invariablement tenen tot un seguit 
de connotacions despectives cap a les 
dones. les institucions lingüístiques, com 
la rae, perpetuen els biaixos sexistes i 
patriarcals frenant els canvis i apel·lant 
a la tradició i a la història de la llengua, 
i adduint que la llengua no és sexista, 
sinó el seu ús122. de totes maneres, 
aquest llenguatge misogínic és adquirit 
a una edat molt primerenca, molt abans 
que s’utilitzi un diccionari, i s’acaba 
considerant un hàbit lingüístic123. per 
ĄĔÄĉĐǎą÷ǎéǏğØöéËðºØǎØðĉºąØĐǎÄðǎÄéǎ
llenguatge resulta molt difícil de detectar 
per als usuaris d’una llengua124.

les formes de comunicar estan poblades 
de narracions sexistes. no només ens 
referim a l’imperi disney esmentat 
en l’apartat anterior, sinó també a la 
ïãöąØǎÀǍØðÀĕĉĐąØÄĉǎºØðÄïĐöÐą²ťĄĔÄĉǎØǎ
televisives, la literatura, la premsa, etc. és 
ºÄąĐǎĄĔÄǎğĔØǎÀØƨǎÕØǎÕǎĔðǎºöðĉºØËðºØǎ
creixent envers la discriminació inscrita 
als productes culturals, i aquest fet 
comença a ser criticat i visibilitzat, i 
podent arribar a incomodar al públic. a 
totis ens ha passat de veure una pel·lícula 
que ens agradava molt fa vint anys, i, per 
exemple, ens adonem ara que alguna 
cosa no ens quadra, que no entenem com 
era possible que determinades accions 
les trobéssim tan romàntiques, si ara les 
ğÄØÄïǎºöïǎĉĉÄĐãïÄðĐƧǎéǏºöðĉºØËðºØǎ
creixent està provocant que cada cop hi 
hagi més pel·lícules que trenquen amb els 
estereotips. i no, no ens referim a frozen, 
on elsa, en comptes de dir-li a la seva 
germana que l’estima però que no li vol 
fer mal, provoca el distanciament amb 
maltractes, i ens segueix inculcant que 
l’amor pot fer mal125.

https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp03/nq55614.pdf
https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp03/nq55614.pdf
https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp03/nq55614.pdf
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així doncs, s’han creat diferents tests 
per descobrir quines pel·lícules no 
són sexistes i tenen un plantejament 
feminista de base, i detectar fàcilment 
aquelles que, al contrari, tenen 
plantejaments i estructures narratives i 
de representació molt problemàtiques, 
com ara el principi de la barrufeta (en 
el món dels barrufets, cadascú d’ells es 
construeix a través d’una professió o un 
adjectiu; en canvi la barrufeta és la noia, 
i la seva construcció és a base de rols de 
ÐËðÄąÄǎØǎÄĉĐÄąÄöĐØĂĉƸƨǎöǎÄéǎÀÄǎéǎlàmpada 
sexi (si el personatge femení s’intercanvés 
per una làmpada, la trama no se’n 
ressentiria). els dos tests més coneguts 
són els que detallem a continuació126.

per una banda, trobem el test de 
bechdel127ƨǎĄĔÄǎğǎĂąËØĥÄąǎĂÄąǎĂąØïÄąǎ
cop a la vinyeta the rule, a la pàgina 
vint-i-dos, del còmic dykes to watch out 
for,  de la dibuixant alison bechdel, tot i 
que ella mateixa atribueix la creació del 
test a la seva amiga liz wallace. aquest 
test, que permet avaluar si els productes 
culturals (còmics, pel·lícules, obres de 
ĐÄĐąÄƫƸǎĂÄąĂÄĐĔÄðǎÄéǎ¹ØØĥǎÀÄǎÐËðÄąÄƧǎĂÄąǎ
a trencar amb aquest biaix cal que:
1. a la narració hi apareguin un mínim de 
dos dones.
2. aquestes dues dones, com a mínim, 
tinguin nom.
3. els dos personatges s’interpel·lin entre 
elles en algun moment.
4. aquesta conversa tingui per objecte 
quelcom no relacionat amb un home.

encara que el test pugui semblar molt 
bàsic, la majoria de pel·lícules més 
reconegudes i populars no són capaces 
d’aprovar-lo (alguns exemples de 
pel·lícules que no el passen són la trilogia 
original de the star wars; lara croft: tomb 
raider; top gun; toy story; trainspotting; 
avatar; entre moltes d’altres)128ƧǏ

per altra banda, trobem el test de 
ťðæ¹ÄØðÄą129, creat per la periodista 
christie aschwanden, anomenat així 
ĂÄąǎÕöðöąąǎéǎĂÄąØöÀØĉĐǎºØÄðĐÚťºǎððǎ
ťðæ¹ÄØðÄąƧǎĄĔÚǏÄðǎÄéǎĂĔðĐǎÀÄǎïØąǎÕØǎÕǎ

126 marta trivi, "personajes femeninos 
a examen: 6 herramientas para 
evidenciar el sexismo - canino", canino, 
2016. https://www.caninomag.es/
los-personajes-femeninos-examen-
6-herramientas-evidenciar-sexismo/. 
(consultat 24/04/2020).

127ǎéØĉöðǎ¹ÄºÕÀÄéƨǎØǎéØīǎĠééºÄƨǏdykes 
to watch out for ƷðöğǎĦöąæƩǎťąÄ¹ąðÀǎ
books, 1985), 22.

128 paula jimena álvarez, “¿para 
ĄĔØÅðǎÄĉĐ®ǎÕÄºÕöǎÄéǎºØðÄƮǅǎƷĐÏÐƧƨǎ
universidad de palermo, 2016). 
https://dspace.uib.es/xmlui/
bitstream/handle/11201/239/
tfg%20raquel%20herrezuelo.
ĂÀÏƮĉÄĄĔÄðºÄǜūǸØĉééöĠÄÀǜĦ. 
(consultat 24/04/2020).

129 christie aschwanden, "the 
ťðæ¹ÄØðÄąǎĐÄĉĐƩǎĠÕĐǎïĐĐÄąĉǎØðǎĉĐöąØÄĉǎ
¹öĔĐǎĠöïÄðǎĉºØÄðĐØĉĐĉƮǌƨǎdouble x 
science, 5 març del 2013. https://web.
archive.org/web/20170312212947/
http://www.doublexscience.org/
ĐÕÄƽťðæ¹ÄØðÄąƽĐÄĉĐƴ. (consultat 
25/04/2020).

130 michelle thomason, "exegesis for 
ĂąºĐØºéǎĂąöãÄºĐǎöðǎĐÕÄǎťðæ¹ÄØðÄąǎĐÄĉĐǎ
and the representation of women in 
ĐÕÄØąǎğöºĐØöðéǎťÄéÀĉƧǌƨǎŬŪūŰƧ

131 "la menstruación según la historia, 
la antropología médica y la medicina 
popular", red de salud de cuba, 2020. 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/
ĉðĐØÐöÀÄºĔ¹ƴéǁïÄðĉĐąĔºØöðǁ
ĉÄÐĔðǁéǁÕØĉĐöąØƧĂÀÏ. (consultat 
29/04/2020).

els mitjans de comunicació, i com aquests 
ĂąÄĉÄðĐÄðǎÄéĉǎÀØÏÄąÄðĐĉǎÐËðÄąÄĉǎÄðǎéÄĉǎ
seves narracions. el test no s’aprova si 
s’acompleix que:
ūƧǎÄĉǎąÄïąĄĔØǎÄéǎÐËðÄąÄǎÀöðǎºöïǎǎ
Ï÷ąïĔéǎĂÄąǎÀÄťðØąǎǎéǎĂÄąĉöðǎÄðǎ
qüestió.
2. s’esmenti la feina de la parella 
masculina, quan s’està parlant d’ella.
3. es parli de la conciliació entre tasques 
reproductives i productives.
4. s’esmenti la forma maternal a l’hora de 
relacionar-se amb els treballador que té 
a càrrec.
5. es remarqui que es va quedar astorada 
ÄðǎÀÄĉºö¹ąØąǎéÄĉǎĉÄğÄĉǎºöïĂÄĐËðºØÄĉƧ
6. se l’esmenti com a model per a d’altres 
dones.
7. es remarqui que és la primera dona a 
dur a terme quelcom.

i sí, en aquest cas és important esmentar 
que gairebé cap dels noticiaris, entrevistes 
i articles que podem tenir al nostre abast 
no seria capaç de passar aquest test130.

un cop vist com la societat gira al 
voltant de les considerades homes, no 
és d’estranyar que un fenomen, com 
la menstruació segueixi sent un tabú. 
la sang, des dels inicis de la història 
humana, ha estat la protagonista en gran 
nombre de rituals i d’antigues creences 
ĂöĂĔéąĉƪǎéǎĄĔÄǎÄĉǎÀÄĉĂąËðǎÀĔąðĐǎéǎ
ïÄðĉĐąĔºØ÷ǎÕǎÄĉĐĐǎĉØÐðØťºÀǎºöïǎĔðǎ
ferida interna de les considerades dones, 
ĂąöğØðÄðĐǎÀǇéÐĔðǎïéÄťºØǎöǎĂöĉĉÄĉĉØ÷Ƨǎ
tot i que aquestes creences estan 
majoritàriament extingides en la societat 
öººØÀÄðĐéƨǎÕØǎÕǎºÄąĐĉǎĉØÐðØťºĐĉǎĄĔÄǎ
segueixen sent latents avui en dia131ƧǏ

així doncs, la menstruació avui en dia 
ha quedat en segon pla, tot i ser un dels 
elements fonamental de la reproducció 
humana, restant com a “coses de noies”, 
ĐöĐǎØǎðöǎĐÄðØąǎĂÄąĄĔËǎĉÄąƽÕöƨǎØǎÄðĐąðĐǎ
en un circuit de secretismes. a més, 
tot i ser un fet natural de les persones 
nascudes amb ovaris, dones, persones 
ÀÄǎÐËðÄąÄǎðöǎ¹ØðąØǎØǎÕöïÄĉǎĐąðĉƨǎĉÄǎ
segueix considerant com quelcom brut 

https://www.caninomag.es/los-personajes-femeninos-examen-6-herramientas-evidenciar-sexismo/
https://www.caninomag.es/los-personajes-femeninos-examen-6-herramientas-evidenciar-sexismo/
https://www.caninomag.es/los-personajes-femeninos-examen-6-herramientas-evidenciar-sexismo/
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/239/tfg%20raquel%20herrezuelo.pdf?sequence=1&isallowed=y
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/239/tfg%20raquel%20herrezuelo.pdf?sequence=1&isallowed=y
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/239/tfg%20raquel%20herrezuelo.pdf?sequence=1&isallowed=y
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/239/tfg%20raquel%20herrezuelo.pdf?sequence=1&isallowed=y
https://web.archive.org/web/20170312212947/http://www.doublexscience.org/the-finkbeiner-test/
https://web.archive.org/web/20170312212947/http://www.doublexscience.org/the-finkbeiner-test/
https://web.archive.org/web/20170312212947/http://www.doublexscience.org/the-finkbeiner-test/
https://web.archive.org/web/20170312212947/http://www.doublexscience.org/the-finkbeiner-test/
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/santiagodecuba/la_menstruacion_segun_la_historia.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/santiagodecuba/la_menstruacion_segun_la_historia.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/santiagodecuba/la_menstruacion_segun_la_historia.pdf
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i relacionat amb la falta d'higiene. a 
la publicitat es reforça aquest mateix 
missatge, a través de compreses 
perfumades que eviten l’olor, i no 
la pudor com es creu popularment; 
o canviant el color de la sang a les 
imatges, i representant-la de color blau, 
principalment.

el sexisme en transmet i es fomenta 
Đï¹ÅǏǎĐąğÅĉǎÀÄéĉǎïÄºðØĉïÄĉǎĂąöĂØĉǎ
del sistema capitalista de consum, 
donant peu a pràctiques de mercat 
discriminatòries i degradants, que 
ofereixen a les considerades dones una 
ĉËąØÄǎÀÄǎǌÏºØéØĐĐĉǌǎÄðǎÏöąïǎÀÄǎĂąöÀĔºĐÄĉǎ
especialment creats per a elles. aquí 
trobaríem també la famosa taxa rosa, que 
no només segrega, sinó que a més pretén 
ĐąÄĔąÄǎïÅĉǎ¹ÄðÄťºØǎǎĐąğÅĉǎÀÄéǎºöðĉĔïǎ
de productes “feminitzats” de manera 
totalment innecessària, presentant-
los, per exemple, de color rosa. un 
gran exemple és la presentació de bic 
for her que va dur a terme, de forma 
irònica, ellen degeneres a un dels seus 
programes, the ellen show132.

ǌ`ÕÄĦǍąÄǎïÀÄǎĐöǎťĐǎǎĠöïðǍĉǎÕðÀƧƧƧǌǎ
ÄééÄðǎąØĔƧǎǌĠÕĐǎÀöÄĉǎĐÕĐǎÄğÄðǎïÄðƮǎ
- Oh and they're pink so they're twice 
as expensive. I'm not making any of 
this up, it's absolutely true!" "I know 
what you're thinking" ellen fa broma 
"It's about damn time... We've been 
using man pens all these years!"133

una altra manifestació del sexisme és la 
infantilització de la dona, atribuint-li les 
característiques d’immaduresa i manca 
de preparació des d’aquesta posició les 
considerades dones sovint es veuen 
suplantades a l’hora de prendre decisions, 
ĉÄïĂąÄǎï¹ǎéǎãĔĉĐØťººØ÷ǎÀÄǎĄĔËǎÅĉǎ
“pel seu bé”, i sense molts cops tenir en 
compte la seva opinió. aquesta situació, 
si es torna repetitiva i succeeix de forma 
continuada, sol provocar inseguretats i 
problemàtiques com la falta d’autoestima 
ØǎéǎĂËąÀĔǎÀÄǎÀÄĐÄąïØðºØ÷ƨǎºöĉǎĄĔÄǎ
succeeix de forma encara més notòria 
en col·lectius en risc d’exclusió social134; el 
paternalisme (acte d’imposar les normes, 
com tradicionalment ha estat el paper del 

132 the ellen show, bic pens 
for women, video, 2012. 
https://www.youtube.com/
ĠĐºÕƮğǜÄºĦĠŭĂąØĠÕº. 
(consultat 29/04/2020).

133 the ellen show, bic pens 
for women, video, 2012. 
https://www.youtube.com/
ĠĐºÕƮğǜÄºĦĠŭĂąØĠÕº. 
(consultat 29/04/2020).

134 emakunde - instituto vasco 
de la mujer, iniciativa gizonduz, 
“masculinidades e igualdad: 
análisis multidisciplinar”, 2011. 20.

135 christian enrique cruz torres, 
verónica zempoaltecatl alonso 
i fredi everardo correa romero, 
ǌĂÄąťéÄĉǎÀÄǎĉÄĥØĉïöǎÄðǎéǎ
ciudad de méxico: validación del 
cuestionario de medición del 
sexismo ambivalente", enseñanza 
e investigación en psicología 10, 
nº2 (2005).

136 iciar bollaín i el parto es 
nuestro, por tu bien, video, 2012. 
https://www.youtube.com/
ĠĐºÕƮğǜąĥĂğĄæŲöðØŪǸĐǜŮĉ. 
(consultat 29/04/2020).

137 eva margarita garcía, “la 
violencia obstétrica como 
violencia de género” (td,. 
universidad autonoma 
de madrid, 2018). https://
repositorio.uam.es/bitstream/
handle/10486/684184/
ÐąºØǁÐąºØǁÄğǁïąÐąØĐƧ
ĂÀÏƮĉÄĄĔÄðºÄǜū. (consultat 
29/04/2020).

pare, en format autoritari o de protecció, 
en àmbits tant públics, com privats) i 
éǎºöðÀÄĉºÄðÀËðºØǎÀÄąØğÄðǎÄðǎÏöąïÄĉǎ
d’hostilitat i domini, sota la forma d’actes 
segregatoris i discriminatoris, ja que en 
tots els casos s’està privant de llibertats a 
les persones que ho pateixen135ƧǏ

Đï¹ÅǎĄĔÚǎÄĉǎĂöĐǎØðºéöĔąÄǎéǎğØöéËðºØǎ
ö¹ĉĐËĐąØºƨǎĄĔÄǎÄĉǎąÄÏÄąÄØĥǎǎĐöĐÄĉǎĄĔÄééÄĉǎ
conductes que discriminen li consideradi 
dona, dones, o persones nascudes amb 
ovaris, durant tot el procés de l’embaràs 
i el part. parlem de conductes que 
oprimeixen, intimiden i degraden de 
forma psicològica o física a la persona 
ÐÄĉĐðĐƧǎÄĉǎĐąºĐǎÀÄǎÏöąïÄĉǎÀÄǎğØöéËðºØǎ
molt soterrades i amb poc reconeixement 
social. algunes autores han tractat de fer 
ŦöąąǎĄĔÄĉĐǎĂąö¹éÄï²ĐØºǎÏÄðĐǎĉÄąğØąǎ
la ja coneguda tàctica d’intercanviar els 
ąöéĉǎÕöïÄƽÀöðƨǎĂÄąǎÏÄąǎĂéËĉǎÄéǎĉÄĥØĉïÄƧǎ
ÅĉǎÄéǎºĉǎÀÄéǏǎºĔąĐǎpor tu bien, d’iciar 
bollaín136, on s’expliciten moltes de les 
situacions violentes que es donen, en 
aquest cas durant el part. a part de les 
actituds paternalistes i d’infantilització, es 
ºöººØöðÄðǎéØĉǎĂºØÄðĐĉǎĂÄąĄĔËǎǄÏºØéØĐØðǅǎ
la feina a lis treballadoris santiàriis, 
ĉÄðĉÄǎºöðĐÄïĂéąǎéÄĉǎĂąÄÏÄąËðºØÄĉǎ
o les necessitats d’elli, o dur a terme 
segons quines operacions sense avisar o 
ÀÄïðąǎĂąËğØïÄðĐǎÄéǎºöðĉÄðĐØïÄðĐǎǎ
la dona, com pot ser determinat tipus de 
cesària o l’episiotomia. i sense oblidar-
nos que actualment encara es duen a 
terme algunes pràctiques com el conegut 
punt pel marit, que és un punt de més 
ÄðǎéǎĉĔĐĔąƨǎĂÄąĄĔËǎÄðǎÄéǎÏĔĐĔąǎÄéǎïąØĐǎ
“gaudeixi més” de les relacions sexuals137. 
pensem que també es podria analitzar la 
ğØöéËðºØǎö¹ĉĐËĐąØºǎÀÄĉǎÀÄéǎĂĔðĐǎÀÄǎğØĉĐǎ
de l’objectualització del cos de la dona, 
donat que en molts casos es contempla 
el cos de les persones gestants com a 
simple recipient o contenidor. és per 
això, que des de la primera onada del 
moviment feminista, hi han hagut tot 
un seguit de reivindicacions i lluites pels 
drets reproductius.

https://www.youtube.com/watch?v=ecyw3priwhc
https://www.youtube.com/watch?v=ecyw3priwhc
https://www.youtube.com/watch?v=ecyw3priwhc
https://www.youtube.com/watch?v=ecyw3priwhc
https://www.youtube.com/watch?v=rxpvqk8oni0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=rxpvqk8oni0&t=4s
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/684184/garcia_garcia_eva_margarita.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/684184/garcia_garcia_eva_margarita.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/684184/garcia_garcia_eva_margarita.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/684184/garcia_garcia_eva_margarita.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/684184/garcia_garcia_eva_margarita.pdf?sequence=1
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i si parlem del sexisme en el seu màxim 
esplendor i en la seva forma més 
explícita, estaríem referint-nos a la 
misogínia, que parteix dels prejudicis 
i ideologies sexistes, per a oprimir i 
segregar les dones actuant des de 
l’aversió o l’odi cap a les (considerades) 
dones i (considerats) nenes; a més sol ser 
ĔðǎğØöéËðºØǎĄĔÄǎðöǎðöïÅĉǎĂąºĐØĄĔÄðǎ
els homes heterosexuals, sinó que també 
molts homes homosexuals l’utilitzen per 
ÀÄÐąÀąǎéÄĉǎºöðĉØÀÄąÀÄĉǎÀöðÄĉƨǎØǎťðĉǎØǎ
ĐöĐǎĂÄąǎãĔĉĐØťºąǎéǎĉÄğǎÕöïöĉÄĥĔéØĐĐ138. 
una de les mostres més antigues i 
reconegudes d’aquesta actitud és la 
història d’adam i eva, en el cristianisme, 
que instaura la idea que és la dona la 
que fa i a més insta, tempta i sedueix a 
l’home a cometre el pecat original, i així 
aquesta és convertida directament en 
éǎąÄĂąÄĉÄðĐºØ÷ǎÀÄéǎïéƨǎØƨǎťðĉǎØǎĐöĐƨǎÀÄéǎ
dimoni139.

així doncs, en la vida quotidiana, després 
d’adonar-nos de com el sexisme 
discrimina a les considerades dones de 
forma directa, independentment de les 
característiques pròpies de cadascuni 
ÀǇÄééØĉƨǎĂąÄØĥÄðǎÏºĐöąĉǎÀÄǎğØöéËðºØǎ
com el ghosting, és a dir, el fet d’ignorar 
a una considerada dona, pel simple fet 
de ser-ho; per exemple, quan en un 
grup es parla d’automoció, s’acostuma 
a no interpel·lar a li consideradi dona, 
ĂÄąĄĔËǎĂąĐØºØĂØǎÀÄǎéǎºöðğÄąĉƨǎïöéĐĉǎ
cops des del mansplaining. i així en milers 
de situacions quotidianes, on de forma 
naturalitzada s’ignora a li consideradi 
dona, per la concepció de que aquesta no 
hi té cabuda, no té cap cosa a afegir o no 
ÅĉǎÀÄǎéǎĉÄğǎØðºĔï¹ËðºØƧ

el sexisme, tot i que socialment no 
ÄĉǎºöðĉØÀÄąǎĔðǎğØöéËðºØƨǎÕǎÄĉĐĐǎ
denunciat en diferents àmbits, com 
el món de l’art, des de les seves eines, 
ºĔéĂðĐƽéöǎÀÄǎĄĔËǎéÄĉǎºöðĉØÀÄąÀÄĉǎ
dones acabin patint certes connotacions, 
infravaloritzacions, i també impedint el 
fet de poder assolir el que ellis realment 
ĉǇąąØ¹ÄðǎǎĂąöĂöĉąƧǏ

cindy sherman, per exemple, a través de 
éÄĉǎĉÄğÄĉǎÏöĐöÐąťÄĉƨǎºąÚĐØºǎéǎØïĐÐÄǎÀÄǎ
la feminitat al llarg dels anys cinquanta 
i seixanta del segle passat, dins de la 
cultura pop. treballa aquests cànons, 
amb el make-up, i la superposició, per 
transmetre l’absurditat d’aquest aspecte 
socio-cultural140. i un altre projecte que 
ąÄŦÄºĐÄØĥǎÄéǎĉÄĥØĉïÄƨǎºöðºąÄĐïÄðĐƨǎéǎ
salut mental i les connotacions pròpies 
que si atribueixen a les considerades 
dones, podria ser zorka wollny amb 
la seva obra ophelias. iconography of 
madness141.

138ǎÄĉĂÄąðīǎťöéƨǎğØºĐöąØǎÏÄąąÄąƽ
pérez i margarida gili, “historia de la 
misoginia”, psicothema 13, nº1(2001).

139 montserrat escartín, “pandora 
y eva: la misoginia judeo-cristiana 
y griega en la literatura medieval 
catalana y española”, universitat de 
girona, 2008.

140 cindy sherman, cindy sherman, 
exhibition (manhattan: moma, 2019-
2020).

141 zorka wollny, ophelias. iconography 
of madness, performance (lodz: 
muzeum sztuki, 2012).



cindy sherman, cindy sherman, exhibition (manhattan: moma, 2019-2020).

zorka wollny, ophelias. iconography of madness, performance (lodz: muzeum sztuki, 2012).
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plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

apartat: mujer tenía que ser
�±«��»È�ĭ�sexisme
referència: #4.1
È�»±¥±��sĭ�pluja d'idees

��sŀ�±¾sĭ�8 abril 2020 a les 9h.
¥¥±�ŀ�±«È�ÜÈĭ�via telemàtica - hangouts  
Â�ÂÂ�²ĭ�1ra
»s¾È���»s«ÈÂĭ�plaigi

��Â�¾�»��²����¥Ŋ�«È±¾«ĭ
l'entorn és un espai virtual en la plataforma hangouts on es realitza una conversa informal on realitzem una pluja 
d'idees entre nosaltres dues sobre el concepte d'aquest apartat. primerament debatim sobre l'apartat teòric, analitzant 
les violències que composen el context del sexisme, buscant aquelles relacions entre violències que formen la jerarquia 
de les visibles amb les invisibles. a continuació, tot i  ser simplement des del nostre context, busquem aquelles que 
realment trobem que més ens incomoden, a poder ser de les invisibles, per a mostrar les relacions ja esmentades.

±~¡��È�ÍÂĭ
1r assimilar la diferència entre presentar i representar conceptes a través d'objectes de disseny. 2n localitzar quines 
problemàtiques dins del context ens permeten dur a terme millor aquesta tasca de presentar, ser més transgressores, i 
ajudar a provocar, per petit que sigui, un canvi. 3r trobar referents que ens permetin impulsar el projecte. 4t acotar les 
necessitats bàsiques de formalització.

�±¾¾�Í��¥��È¾µ«��ŀ�±«Ö±�sÈ±¾�sŀ�«È¾±�Í���²ŀ«±¾ªsÈ�Ösĭ
1r convocatòria a la pluja d'idees per tractar l'apartat. 2n dur a terme una correcció prèvia de l'apartat a treballar. 
3r reflexionar i debatre sobre la diferència entre presentar i representar a través del disseny. 4t dur a terme una 
pluja d'idees sobre el context i les seves possibles peces de disseny. 5è aquelles que es trobin més adients, repensar-les, i, 
si s'escau, intercanviar aquells aspectes que comportin connotacions més estrambòtiques, per crear quelcom realment 
interessant. 6è llistar totes les idees coherents.

¾±¥Â���ÈsÂ½Í�Â�����s�sÂ�Í«sĭ
 plaigi:  -redacció.
   -correcció.
   -presa de decisions quant a les peces de disseny.
   -suggeriments.
   -cerca de referents.
   -identificació de necessitats i mancances a través de l'anàlisi.
   -bolcall per a desenvolupar la sessió #4.2

ï

«±ª�»�¥�¾�È±¾«ĭ
plaigi.



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

»¾�»s¾sÈ�ÍÂĭ
  -redacció de l'apartat
  -si escau, dur a terme correccions de l'apartat
  -convocar la reunió per fer la pluja d'idees
  -preparació dels temes a parlar, i propostes a fer
  -debatre, a través de les peces proposades, si presenten o representen
  -preparar referents per les propostes de peces de disseny

»¥s«È�¡sª�«È�Â��Ð�«È�Â�ÂÂ�²Ĭ�Â��ÂŊ�Â�sÍĭ
1r confirmar o buscar les participants de la segona sessió. 2n redacció i distribució del correu electrònic de la nova 
convocatòria. 3r estipular els objectius de l'enquesta i les preguntes a formular, per a minimitzar els dubtes. 4t detallar 
i descriure de la forma més clara possible totes les peces, per a facilitar la seva comprensió de forma eficaç, i que el 
missatge que es vol transmetre quedi clar.

�±ª�«Ès¾�Âĭ
procurar que la pluja d'idees sigui el més pretensiosa, i esbojerrada possible, perque d'aquesta manera es com 
s'aconsegueixen les idees més grans, que un cop meditades es poden convertir fàcilment en idees solidificades i ben 
estructurades.

�Í�²ĭ�per la repartició de treball, i la metodologia de treball en equip, cadascuna de les coautores té tasque  són diferents 
en el procés de construcció del projecte, en qualsevol de les diferents parts que el composen, incloent també l'apartat 
d'investigació, així com de redacció de memòria. així doncs, al ser una sessió que parteix de la simple investigació 
prèvia, és molt important, que ambdues hagin interioritzat completament la informació de l'apartat, així com els 
lligams entre les violències. un cop resolts els dubtes possibles, pot començar la pluja d'idees.

ð



plaigi
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È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

apartat: mujer tenía que ser
�±«��»È�ĭ�sexisme
referència: #4.2. 
È�»±¥±��sĭ�enquesta

��sŀ�±¾sĭ�3 de juny a les 17h
¥¥±�ŀ�±«È�ÜÈĭ�enquesta de google forms
Â�ÂÂ�²ĭ�2na
»s¾È���»s«ÈÂĭ�aina, andrea, ona i uriel

��Â�¾�»��²����¥Ŋ�«È±¾«ĭ
la segona sessió es farà en un entorn virtual a través de la plataforma google enquestes i l'entorn on es realitzarà 
l'enquesta les participants les hi recomanem que sigui en un espai on se sentin segures.

±~¡��È�ÍÂĭ
1r realitzar l'enquesta. 2n recollir les dades de les nostres companyes. 3r extreure i obtenir resultats de les dades 
quantitatives. 4t obtenir conclusions i fer-ne un report. 5è transmetre els resultats i les conclusions a les participants.
�±¾¾�Í��¥��È¾µ«��ŀ�±«Ö±�sÈ±¾�sŀ�«È¾±�Í���²ŀ«±¾ªsÈ�Ösĭ
1r document amb la introducció de l'apartat tractat. 2n document amb la pluja d'idees. 3r funcionament de l'enquesta. 4t 
càlcul estimat de l'enquesta. 5è enllaç de l'enquesta.
enquesta participativa per decidir quina de les opcions s'acabarà formalitzant. hem dut a terme una pluja d'idees el 
col·lectiu plaigi:
- fer un collar riure enllaunat, per quan es facin comentaris sexistes.
- confeccionar ronyonera transparent per transportar productes relacionats amb la menstruació (des de compreses, copes 
i tampons, a antiinflamatoris i tovalloletes humides), i així criticar i contribuir a trencar el tabú menstrual.
descontextualitzar un tampó, perquè la seva venta passi per exemple del 10% d'impostos, al 4% si forma part del sector de 
l'alimentació.
- fer imatge gràfica d'un centre comercial taxa rosa (on tots els seus productes tinguin aquest impost).
canviar vàries sinopsis de llibres i pel·lícules reconeguts, perquè “aprovin” el test de bechdel.
- dissenyar dues cartes per a un mateix bar (una dirigida cap als considerats homes, que contingui tot el producte i els 
seus respectius preus, i un per les considerades dones sense el preu, i amb buits segons aquells productes que no acostumen 
a posar a les del seu col·lectiu).
- crear una targeta de presentació, amb les respostes comodí (com per exemple, “puc sola, gràcies”, seguint l'estètica de les 
cartes del trivial).
- crear un tríptic que contingui el suposat protocol que utilitzen els metges durant el procés obstètric, per a entregar a 
les embarassades abans del seu part, perquè puguin triar com volen que sigui.
- crear tota la imatge gràfica personal d'una feminazi (contrari als misogínics).
¾±¥Â���ÈsÂ½Í�Â�����s�sÂ�Í«sĭ
 plaigi:  -contactar amb les participants.
   -realització de l'enquesta.
   -enviar l'e-mail amb el contingut del projecte, el de l'apartat corresponent i l'enquesta.
   -analitzar l'enquesta.

«±ª�»�¥�¾�È±¾«ĭ
aina, andrea, ona i uriel.

ï



plaigi
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È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

»¾�»s¾sÈ�ÍÂĭ
  -posar-se en contacte amb les participants.
  -preparació de l'enquesta per transmetre correctament les qüestions.
  -extreure els resultats.

»¥s«È�¡sª�«È�Â��Ð�«È�Â�ÂÂ�²Ĭ�Â��ÂŊ�Â�sÍĭ
després de fer l'anàlisi de les enquestes, s'han extret resultats i conclusions. això vol dir que s'ha de preparar un arxiu on 
poder expressar aquests resultats per després compartir-ho amb les participants.
�±ª�«Ès¾�Âĭ
demanar una participació activa i creativa, en mesura del possible a les coautores, per aconseguir alguna idea més 
desenvolupada del que es proposa.

�Í�²ĭ�per una banda, s'introdueix el contingut de l'enquesta, amb el següent text: pretenem formalitzar una peça de 
disseny que trenqui amb la realitat sexista amb la que convivim cada dia a la nostra societat; posant pals a les rodes 
del heterocispatriarcat, construint les nostres propies normes, i criticant, visibilitzant i proposant solucions per lluitar 
contra les discriminacions sexistes de les quals som víctimes.

ara necessitem escollir, d'entre els diferents objectes de disseny que a continuació s'exposen, quins podrien ser els més 
interessants i efectius. amb aquesta votació, decidirem entre totes quin acabarem formalitzant.

a continuació, tot i estar inclosa en la convocatòria, s'afegeix aquesta informació: abans de començar a mostrar les 
diferents opcions a votar, ens agradaria explicar-vos quins són els valors que intentem que es reflecteixin a les nostres 
peces i que, de manera coherent, també cal contemplar en tot el procés de treball: que presenti i no representi; que tingui 
un caire irònic; que es mantingui dins dels valors de la lluita feminista; que no danyi a cap ésser viu; i que, en la 
mesura del possible, el resultat sigui funcional, i no especulatiu.

ð



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

apartat: mujer tenía que ser
�±«��»È�ĭ�sexisme
referència: #4.3
È�»±¥±��sĭ�investigació - disseny - 
formalització

��sŀ�±¾sĭ�6 de juny a les 17h
¥¥±�ŀ�±«È�ÜÈĭ�bau
Â�ÂÂ�²ĭ�3ra
»s¾È���»s«ÈÂĭ�plaigi

��Â�¾�»��²����¥Ŋ�«È±¾«ĭ
en aquesta última sessió es realitzarà en un espai segur de debat, on la investigació, el disseny i la formalització es 
realitzaran.

±~¡��È�ÍÂĭ
1r crear l'espai segur de disseny col·laboratiu. 2n transmetre l'enquesta de la formalització. 3r debatre sobre aspectes 
formals i estètics. 4t realitzar esbós de la peça final.

�±¾¾�Í��¥��È¾µ«��ŀ�±«Ö±�sÈ±¾�sŀ�«È¾±�Í���²ŀ«±¾ªsÈ�Ösĭ
1r document per transmetre l'enquesta de la sessió anterior. 2n esmentar procediment de la sessió per formalitzar. 3r el 
càlcul estimat de la durada de cadascuna d'elles. 4t funcionament d'aquesta última sessió. 

¾±¥Â���ÈsÂ½Í�Â�����s�sÂ�Í«sĭ
 plaigi:  -crear un document per transmetre els resultats de l'enquesta.
   -crear un document per prendre acta del que es digui i per la formalització.
   -posar-nos en contacte amb les participants i per continuar amb l'última sessió.
   -buscar plataforma per realitzar l'espai segur.
   -motivació de les participants.
«±ª�»�¥�¾�È±¾«ĭ
plaigi.

ï



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

ð

»¾�»s¾sÈ�ÍÂĭ
  -recollir els resultats de l'enquesta de la sessió anterior.
  -redacció del correu i convocatòria, amb bolcall d'informació de la sessió anterior.
  -organitzar l'ordre del dia de l'espai segur.
  -utilització de dinàmiques de treball cocreatiu.
  -desenvolupar la fitxa de formalització de la peça per poder-la compartir, treballar des d'aquesta, i   
  concloure-la amb la finalització de la sessió, i per tant el procés creatiu.

»¥s«È�¡sª�«È�Â��Ð�«È�Â�ÂÂ�²Ĭ�Â��ÂŊ�Â�sÍĭ
-
�±ª�«Ès¾�Âĭ
important, en el cas de la ronyonera, pel material amb la que està confeccionada, ni tallar a làser, per la seva composició 
a base de pvc, i comprovar quina és l'agulla amb la que s'ha de cosir.

�Í�²ĭ�un cop decidida la peça de disseny a través de l'enquesta, es desenvolupa la seva formalització, a través del procés 
de la moda: disseny, patró, prototipatge, fitting, repetir últims tres passos, fins assolir el disseny creat, provés de confec-
ció, i confecció final.



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
�Â~±ÂÂ±Â����»���Â������ÂÂ�«Ý

apartat: mujer tenía que ser
�±«��»È�ĭ�sexisme
referència: ronyonera menstrual
È�»±¥±��sĭ�moda/producte

��Â�¾�»��²ĭ�la ronyonera està feta d'un teixit transparent amb dues 
obertures, una lateral i una altra davantera. aquesta està acabada 
amb cinta negra de polièster, una ancla i un regulador. el interior està 
acabat en termosegellat o viu.

�±ŀsÍÈ±¾�Âĭ�aina, andrea, ona, plaigi i uriel.

¾��Í¾Â±Â�«���ÂÂs¾�Âĭ�illustrator i màquina de cosir 
plana.

����±ª�«Ès¾�Âĭ�s'han de fer proves de costura.

��Ès¥¥Â�����±¾ªs¥�Èâs��²ĭ�cremallera visible, teixit 
transparent, cinta de poliester, ancla i regulador. acabat el 
interior amb viu o termosegellat.





títol:
ronyonera menstrual

any:
2020

tècniques emprades:
patronatge i confecció

dimensions:
40,5x19cm

descripció física:
ronyonera transparent, amb obertura superior rematada 
amb cremallera, i que a través de gomes interiors, 
permet transportar subjectats tampons, compreses, 
copes menstruals, etc. per la seva mida. subjectada per 
una cinta, adaptable a diferents contorns de cintura, té 
per tanca una sivella de plàstic.

metodologia emprada:
pluja d’idees
enquesta
patronatge i confecció

conceptualització:
és curiós com una realitat de tantes persones segueix 
avui en dia sent un tabú. la menstruació socialment 
ÄĉǎğÄĔǎºöïǎĄĔÄéºöïǎ¹ąĔĐƨǎØǎĐöĐǎÅĉǎÀÄťðØĐǎĂÄąǎðĐØÐĔÄĉǎ
tradicions, de rituals i vells diagnòstics. tot i que aquestes 
creences i pràctiques estan gairebé obsoletes a occident, 
ÄðºąǎĂÄąÀĔąÄðǎéÄĉǎĉÄğÄĉǎºöðĉÄĄĘËðºØÄĉƧǎĂÄąǎĐðĐƨǎ
aquesta ronyonera, que es col·loca a la zona dels ovaris, 
permet mostrar una parts del cicle menstrual de forma 
pública, gràcies al seu material transparent, i el transport 
dels productes relacionats amb aquest, s’elimina la 
necessitat de demanar i donar en secret algun d’aquests 
productes. 

coautoria:
andrea, gaecea, plaigi, uriel i  wavee.

enllaç:
ÕĐĐĂĉƩƴƴÀąØğÄƧÐööÐéÄƧºöïƴÀąØğÄƴĔƴŬƴÏöéÀÄąĉƴū(ǁ
ÐĔ6 º̀ŰVŮð�ĔuðŮ6@ŭ6ïŰöąĄðpůGÐű

mujer tenía que ser

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1H_guJTc6R4nAuXn4JM3Jm6orqnW5Og7a
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1H_guJTc6R4nAuXn4JM3Jm6orqnW5Og7a
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títol:
ronyonera menstrual

any:
2020

tècniques emprades:
patronatge i confecció

dimensions:
40,5x19cm

descripció física:
ronyonera transparent, amb obertura superior rematada 
amb cremallera, i que a través de gomes interiors, 
permet transportar subjectats tampons, compreses, 
copes menstruals, etc. per la seva mida. subjectada per 
una cinta, adaptable a diferents contorns de cintura, té 
per tanca una sivella de plàstic.

metodologia emprada:
pluja d’idees
enquesta
patronatge i confecció

conceptualització:
és curiós com una realitat de tantes persones segueix 
avui en dia sent un tabú. la menstruació socialment 
ÄĉǎğÄĔǎºöïǎĄĔÄéºöïǎ¹ąĔĐƨǎØǎĐöĐǎÅĉǎÀÄťðØĐǎĂÄąǎðĐØÐĔÄĉǎ
tradicions, de rituals i vells diagnòstics. tot i que aquestes 
creences i pràctiques estan gairebé obsoletes a occident, 
ÄðºąǎĂÄąÀĔąÄðǎéÄĉǎĉÄğÄĉǎºöðĉÄĄĘËðºØÄĉƧǎĂÄąǎĐðĐƨǎ
aquesta ronyonera, que es col·loca a la zona dels ovaris, 
permet mostrar una parts del cicle menstrual de forma 
pública, gràcies al seu material transparent, i el transport 
dels productes relacionats amb aquest, s’elimina la 
necessitat de demanar i donar en secret algun d’aquests 
productes. 

coautoria:
andrea, gaecea, plaigi, uriel i  wavee.

enllaç:
ÕĐĐĂĉƩƴƴÀąØğÄƧÐööÐéÄƧºöïƴÀąØğÄƴĔƴŬƴÏöéÀÄąĉƴū(ǁ
ÐĔ6 º̀ŰVŮð�ĔuðŮ6@ŭ6ïŰöąĄðpůGÐű

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1H_guJTc6R4nAuXn4JM3Jm6orqnW5Og7a
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1H_guJTc6R4nAuXn4JM3Jm6orqnW5Og7a
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que te la chupe siri6.5.
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l’any 1997, amelia valcárcel, al seu llibre 
la política de les dones142, descriu un nou 
concepte, el sostre de diamant, on explica 
ÄéĉǎĉØÐðØťºĐĉǎºöąĂöąØĉǎØǎéǎĉÄğǎãÄąąĄĔØƨǎ
remarcant que l’home és considerat un 
objecte d’afecte, mentre que la dona 
és considerada un objecte de desig. 
ĄĔÄĉĐǎÀØÏÄąËðºØǎº¹ǎąÄÏÄąïðĐǎØǎ
perpetuant el poder de les considerades 
homes, i, al contrari, la subordinació de les 
considerades dones.

aquesta taxonomia i construcció ve 
donada, principalment, per la cultura del 
consum, que provoca constantment la 
ºąÄºØ÷ǎÀǇĔðÄĉǎðÄºÄĉĉØĐĐĉǎąĐØťºØéĉǎÀÄǎéØǎ
consumidori, on la seva subjectivitat s’ha 
vist coaccionada per estímuls externs, i 
per tant, deixa de prendre les decisions 
lliurement, és a dir, s’ha trobat amb 
imposicions del sistema de producció, i el 
ïÄąºĐǎÕǎÄïĂąĐǎÄéĉǎÐÄðĐĉǎÀÄǎÐËðÄąÄƨǎ
per a fer publicitat143.

el sistema capitalista, que pretén assolir 
Äéĉǎï²ĥØïĉǎÐĔðĦĉǎØǎ¹ÄðÄťºØĉǎǎĐąğÅĉǎ
de la producció, inverteix el seu capital 
no només en la creació dels productes, 
sinó també en la seva distribució i 
propaganda, i és destacable la forma 
com es construeixen aquests missatges 
encoratjant a la població a consumir, 
pel que fa a les construccions d’aquests 
subjectes taxonomitzats, i per tant la 
ºąÄºØ÷ǎÀÄǎéǎÀÄťðØºØ÷ǎÀÄéǎºöðĉĔïØÀöąǎ
masculí, i la consumidora femenina, el 
que cadascuni d’ellis vol, i quina serà la 
forma més efectiva per vendre els seus 
productes144.

així doncs, quan s’apel·la al consumidor, 
ÄðǎÄéǎïąºǎÀÄǎéÄĉǎÐËðºØÄĉǎïĉºĔéØðÄĉƨǎ
el paper es desenvolupa sempre des 
d’una posició de triomf, a través de les 
conductes o missatges més o menys 
ĉĔ¹ĐØéĉǎééØÐĐĉǎǎĄĔÄĉĐƨǎÏÄðĐǎąÄÏÄąËðºØǎéǎ
mascle dominant, la màxima esplendor 
ÀÄǎéǎğØąØéØĐĐƧǎĂÄąǎºöðĐąĉĐƨǎÄðǏÄéǎ
ºĉǏǎÀÄéǎĉĔ¹ãÄºĐÄǎÏÄïÄðÚƨǎÄéǎąÄĂÄąĐöąØǎ
de rols oferts tenen a veure amb la 
submissió, la seducció, i la importància 
ÀÄǎéǇÄĉĐËĐØºƨǎĂÄąûǎĐąĉééÀðĐǎǎïÅĉǎĔðǎ
missatge d’inseguretat i de necessitat 
de perfeccionament, o de dona làmpada 
(és a dir, que apareix simplement per 

142 amelia varcárcel, "la política de 
las mujeres", diablotexto: revista 
de critica literaria 4, nº5 (1997).

143ǎéÄĥØĉǏǎĉöĉĉǎąöãĉƨǎǌð®éØĉØĉǎ
desde michel foucault referentes 
al cuerpo, la belleza física y el 
consumo", polis, revista de la 
universidad bolivariana 10, nº28 
(2011).

144 alexander torres sanmiguel, 
“el cuerpo del consumo. los 
medios como condicionantes 
de los cánones sociales”, a 
congreso internacional latina de 
comunicación social, sesión la 
democracia no es un editorial. 
patrones neoliberales en los 
medios de comunicación, (san 
cristóbal de la laguna: sociedad 
latina de comunicación social, 
2014).

145 blanca luz sojo mora, "la 
construcción de lo femenino 
desde el consumo promovido 
por revistas para mujeres", 
cuadernos inter.c.a.mbio sobre 
centroamérica y el caribe 15, nº1 
(2018).

146 patricia lapeira, diana acosta 
ØǎïĔðØğÄǎğ®ĉĄĔÄīƨǎǄĉØÐðØťºÀöǎ
social atribuido a los senos y su 
ØðŦĔÄðºØǎÄðǎÄéǎĔĐöºĔØÀÀöǎÄðǎ
jóvenes universitarias”, medicina 
u.p.b 35, nº1 (2016): 9-16.

147ǎąÐðǎĉØÐąÚÁĔąƨǏǎǄºĔéĐĔąǎ
de violencia: normalización 
de la violencia de género en 
guatemala”, n.d.

148 dianne herman, “the rape 
culture.”, culture 1, nº10 (1984): 
45-53.

149 ann burnett, “rape culture”, 
2016. 10.1002/9781118663219.
wbegss541.

la seva aparença, i si aquest agent és 
intercanviat per una làmpada, no es 
produeix cap canvi en el relat). els rols 
de les considerades dones ectoformes 
s’orienten a vendre joventut, salut, 
benestar i bellesa, i com més paleses 
siguin aquestes característiques, més 
gran serà el seu valor de canvi. ans el 
contrari, els rols oferts a les considerades 
dones endoformes normalment 
ĂÄąĐðĦÄðǎǎéǇ²ï¹ØĐǎÀÄǎéǎºöïËÀØ145.

per tant, aquestes construccions 
discursives dels cossos femenins no 
ðöïÅĉǎº¹ÄðǎºąÄðĐǎØǎºöðťąïðĐǎ
els ideals de bellesa que comporten 
tantes pressions socials, moltes de 
les quals poden provocar trastorns i 
malalties mentals i físiques, com pot 
ĉÄąǎéǍðöąËĥØǎØǎéǎ¹ĔéÚïØƨǎĉØð÷ǎĄĔÄǎǎ
més acaben esdevenint productes per 
al consum heteromasculí. un exemple 
ÀǇĄĔÄĉĐǎºöĉØťººØ÷ǎÀÄéǎºöĉǎǄÏÄïÄðÚǅǎ
pel consum, serien els pits, que han 
perdut importància pel que fa als seus 
atributs inicials biològics, que queden en 
segon lloc, per prioritzar-ne un consum 
eròtic. aquesta relació segueix segregant, 
discriminant i conduint a la considerada 
dona a una posició subordinada, per 
acabar transformant-se socialment en 
objectes146.

a través d’aquesta objectualització del 
cos s’implementen culturalment diverses 
ÏöąïÄĉǎÀÄǎğØöéËðºØǎØǎĂąö¹éÄï²ĐØĄĔÄĉǎ
misogíniques, que queden normalitzades 
en l'àmbit social, recolzades per discursos 
denigrants, segreguistes, culpabilitzants i 
revictimitzants147.

mentre el domini masculí i la seva virilitat 
sigui “glamuralitzats”, existirà la cultura 
de la violació, que normalitza aquests 
actes, incloent els abusos, i agressions 
sexuals. aquesta cultura, que va ser 
descrita i articulada per dianne herman 
l’any 1984148, descriu el que acaba sent 
un fenomen interseccional que travessa 
totes les minories i és recolzat per la 
masculinitat hegemònica, els mitjans 
de comunicació, la llengua, la política, 
les narratives sexistes i els mites de la 
violació, molts d’ells nascuts a la indústria 
ĂöąðöÐą²ťº149. 
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el món del porno ha viscut un boom 
a través de l’aparició d’internet i 
la consegüent la globalització, i la 
introducció de mitjans digitals a les 
cases, que ha possibilitat la distribució 
de tota classe de material eròtic i sexual 
d’una forma molt privada. és per això 
ĄĔÄǎéǎĂöąðöÐąťǎÅĉǎºĐĔéïÄðĐǎĔðǎ
font poderosíssima de nous imaginaris 
i mites sobre les relacions sexuals, que 
determinen el que la població espera i 
imagina que és i com és el plaer. tot sovint 
éǎĂöąðöÐąťǎº¹ǎĉÄðĐǎĔðǎÄĥĂąÄĉĉØ÷ǎ
cultural més d’entre les que, com ja 
hem dit, objectualitza les considerades 
dones tractant-les com a simples 
mercaderies. la cultura de la violació s’hi 
expressa de manera massiva, amb una 
ĂąÄĉËðºØǎéĐÚĉĉØïǎÀÄǎğÚÀÄöĉǎÄðǎĄĔËǎÄĉǎ
duen a terme o se simulen conductes 
violentes, des de maltractament físic, a 
la submissió, violacions i intimidacions, 
incestos, manipulació sexual brutal, 
assetjament sexual, entre d’altres; 
paral·lelament, en una gran quantitat de 
ïĐÄąØéǎĂöąðöÐą²ťºǎéÄĉǎºöðĉØÀÄąÀÄĉǎ
ÀöðÄĉǎťðÐÄØĥÄðǎĐÄðØąǎĂéÄąǎØǎÐĔÀØąƨǎ
corroborant aquest model de la virilitat i 
el poder masculí. així doncs, aquesta falsa 
realitat es va interioritzant i normalitzant 
socialment, i per tant acabant provocant 
conductes violentes a la vida real 
envers les considerades dones. a més, 
ÅĉǎØïĂöąĐðĐǎÏÄąǎËïÏĉØǎÄðǎĄĔËǎÅĉǎĔðǎ
indústria el contingut de la qual es dirigeix 
de manera predominant al públic masculí 
ÕÄĐÄąöĉÄĥĔéƨǎťðĉǎØǎĐöĐǎĄĔðǎąÄĂąÄĉÄðĐƨǎ
ĂÄąǎÄĥÄïĂéƨǎéǎĉÄĥĔéØĐĐǎéËĉ¹Øº150.

d’aquesta manera, la cultura de violació i 
l’objectualització del cos femení acaben 
fent-se presents a la vida de totis 
nosaltris, tornant-les quotidianes. aquesta 
realitat té una altra vessant encara, 
fet que fomenta la por i les conductes 
ĂĐÄąðéØĉĐÄĉƩǎÄÀĔĄĔÄïǎéÄĉǎťééÄĉǎĂÄąǎðöǎ
anar soles no tenir determinades actituds 
i no vestir de certes maneres, mentre 
ĄĔÄǎÄéĉǎťééĉǎÄĉǎĉÄÐĔÄØĥÄðǎÄÀĔºðĐǎÄðǎéǎ
masculinitat i la virilitat, inculcant-los 
la llei del més fort i una gestió de les 
emocions que, en molts casos, s’acaba 
ĐąÀĔØðĐǎºöïǎǎğØöéËðºØƧǎØǎĉÚƨǎĉÄÐĔØïǎ
tenint por tornant soles a casa de nit, i no 
és per menys, si la violació està a l’ordre 

150 diana russell, "pornography 
ðÀǎąĂÄƩǎǎºĔĉéǎïöÀÄéǌƨǏǎ
political psychology 9, nº1 (1988).

151 mindy mcginnis, the female of 
the species (nova york: katherine 
tegen books, 2016).

152 kara walker, look away! look 
away! look away! (nova york: bard 
collage, 1995).

153 jen brockman, i dra. mary 
wyandt-hiebert, what were you 
ĠÄąØðÐƮ (batesville: universitat 
de kansas, 2013).

del dia. i si, per desgràcia acabes patint 
éÐĔðǎÀǇĄĔÄĉĐÄĉǎğØöéËðºØÄĉƨǎĉÄÐĔąïÄðĐǎ
ĐǇÕĔą²ĉǎÀÄǎãĔĉĐØťºąƨǎØǎťðĉǎØǎĐöĐǎÄĐǎ
poden arribar a culpabilitzar i a fer-te 
ąÄĉĂöðĉ¹éÄǎÀÄéǎÀðĦǎąÄ¹ĔĐƧǏ

“It doesn’t matter. What you were 
wearing. What you look like. Nothing. 
Watch the nature channel. Predators 
go for the easy prey.” 151

així doncs, l’art també s’ha pronunciat 
ÄðǎĄĔÄĉĐǎÏïÚéØǎÀÄǎğØöéËðºØÄĉƧǎĂÄąǎ
exemple trobem look away! look away! 
look away!152 de kara walker, on a través 
d’il·lustracions de caràcter infantil, recrea 
tota aquesta objectualització del cos de la 
dona, la sexualització dels cossos infantils, 
i tota la construcció del món del porno. 
i des de la universitat d’arkansas, de les 
mans de jen brockman i la doctora mary 
wyandt-hiebert, també es va dur a terme 
l’exposició ĠÕĐǎĠÄąÄǎĦöĔǎĠÄąØðÐƮ153, 
on a través de divuit conjunts de roba, 
que duien víctimes de violació, es crítica, 
ðöǎðöïÅĉǎĄĔÄĉĐǎğØöéËðºØƨǎĉØǎðöǎĐöĐǎÄéǎ
procés que possiblement ha de passar 
l’agredida en denunciar el seu violador, 
com la ginòpia.
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kara walker, look away! look away! look away! (nova york: bard collage, 1995).

jen brockman, i dra. mary wyandt-hiebert, ĠÕĐǎĠÄąÄǎĦöĔǎĠÄąØðÐƮ (batesville: universitat de kansas, 2013).





plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

apartat: que te la chupe siri
�±«��»È�ĭ�objectualització del cos de les 
considerades dones
referència: #5.1
È�»±¥±��sĭ�pluja d'idees

��sŀ�±¾sĭ�7 d´abril a les 18h.
¥¥±�ŀ�±«È�ÜÈĭ�via telemàtica - hangouts 
Â�ÂÂ�²ĭ�1ra sessió
»s¾È���»s«ÈÂĭ�plaigi

��Â�¾�»��²����¥Ŋ�«È±¾«ĭ
escrivint el marc teòric hem fet una petita pluja d'idees, dues de les quals han acabat sent part de les sis peces que 
s'acaben desenvolupant en el projecte. durant aquest procés creatiu, la lúa coderch ens ha parlat d'un projecte en 
qüestió d'una referent pròxima a nosaltres, que havia dut a terme un projecte que ens pot servir de referent, i així 
ratificar l'objecte de disseny. l'any 2018, la  dissenyadora jessica castaño, va desenvolupar, a través de la  moda, tot de 
peces de disseny, imitant els animals, tenint com a resultat, que una les seves peces també desprenia pudor.

la nostra intenció, en el punt #5, és crear un look de moda, que, a través d'una activació intencionada per part de 
la usuària, desplega la funció defensiva com una mofeta, és a dir, alliberant una olor desagradable per aillar 
l'agressor, de forma natural.

±~¡��È�ÍÂĭ
1r assimilar la diferència entre presentar i representar conceptes a través d'objectes de disseny. 2n localitzar quines 
problemàtiques dins del context ens permeten dur a terme millor aquesta tasca de presentar, ser més transgressores, i 
ajudar a provocar, per petit que sigui, un canvi. 3r trobar referents que ens permetin impulsar el projecte 4t acotar les 
necessitats bàsiques de formalització.
�±¾¾�Í��¥��È¾µ«��ŀ�±«Ö±�sÈ±¾�sŀ�«È¾±�Í���²ŀ«±¾ªsÈ�Ösĭ
1r convocatòria a la tutoria per tractar l'apartat. 2n dur a terme una correcció prèvia de l'apartat a treballar. 3r 
reflexionar i debatre sobre la diferència entre presentar i representar a través del disseny. 4t dur a terme una pluja 
d'idees sobre el context i les possibles peces de disseny. 5è aquelles que trobem més adients, repensar-les, i, si s'escau, 
treure aquells aspectes que comportin connotacions més estrambòtiques. 6è triar la peça a desenvolupar. 7è parlar sobre 
referents coneguts, i/o cercar-ne de nous que recolzin el projecte.
¾±¥Â���ÈsÂ½Í�Â�����s�sÂ�Í«sĭ
 lúa coderch: -moderació del debat.
   -suggeriments.
 plaigi:  -redacció.
   -correcció.
   -presa de decisions quant a les peces de disseny.
   -cerca de referents.
   -localitzar necessitats i mancances a través de l'anàlisi.
   -bolcat per a desenvolupar la sessió #1.2

ï

«±ª�»�¥�¾�È±¾«ĭ
plaigi.



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

»¾�»s¾sÈ�ÍÂĭ
  - redacció de l'apartat.
  - si escau, dur a terme correccions de l'apartat.
  - preparació dels temes a parlar, i propostes a fer.
  - debatre a través de les peces proposades (presenten o representen).
  - preparar referents per les propostes de peces de disseny.

»¥s«È�¡sª�«È�Â��Ð�«È�Â�ÂÂ�²Ĭ�Â��ÂŊ�Â�sÍĭ
1r fer fitxes tècniques. 2n patronar.
�±ª�«Ès¾�Âĭ
aquesta pluja d'idees es portarà a terme dins d'una quedada telemàtica entre el col·lectiu. a més, és necessari 
calendaritzar molt bé el procés de treball d'aquest look, per la possible prolongació  del procés.

�Í�²ĭ�en aquesta tutoria, que comencem per parlar de l'apartat que te la chupe  siri, es pretendrà, que d'igual manera que 
s'han treballat els contextos, amb les assossiacions mandroses, es vagin interrelacionant idees que trobem adequades per 
tractar el context socioeconòmic.

primer de tot enllistarem totes aquelles idees esbossades que adrecin alguna de les violències contingudes en aquest 
apartat, per després anar descartant aquelles que només la/les representin, o que tot i presentar-les no trobem que siguin 
tant interessants o que no captin tant l'atenció.  

en aquest cas s'estipularan uns temps per marcar i organitzar el procés creatiu, deixant 20 minuts per parlar del context, 
30 minuts per formular la pluja d'idees, i 20 minuts finals, per endreçar i debatir sobre les idees.

ð



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

apartat: que te la chupe siri
�±«��»È�ĭ�objectualització del cos de les 
considerades dones
referència: #5.2
È�»±¥±��sĭ�procés disseny moda

��sŀ�±¾sĭ�20 d´abril 2020
¥¥±�ŀ�±«È�ÜÈĭ�via telemàtica - hangouts 
Â�ÂÂ�²ĭ�2na
»s¾È���»s«ÈÂĭ�marta morralla i plaigi

��Â�¾�»��²����¥Ŋ�«È±¾«ĭ
la segona sessió està dividida en un procés d'una setmana en el que es va fer en un entorn virtual compartint pantalla. 
primer vam esbossar diferents dissenys, finalment escollint-ne un. després la realització de plans tècnics i la fitxa 
tècnica de cada peça. per últim, fer el patró. aquest procés no ha sigut exactament lineal, ja que sempre dissenyem 
amb el factor que hi hagi algun error i que s'hagi de modificar algun aspecte formal del look dissenyat.

±~¡��È�ÍÂĭ
1r esbossar diferents dissenys i escollir-ne un. 2n dissenyar el look de tres peces; jaqueta, pantaló i samarreta. 3r realitzar 
plans tècnics i fitxes tècniques amb els exteriors, interiors, acabats, forniments, teixits i un escandall. 4t patronat. 5è fer 
prototipatge i fittings. 6èe confecció del look final.

¾±¥Â���ÈsÂ½Í�Â�����s�sÂ�Í«sĭ
  - esbossar
  - dissenyar; ficticis, plans tècnics i fitxes tècniques
  - realitzar patrons amb gerber
  - confecció prototipatge i fittings
  -confecció final

ï

«±ª�»�¥�¾�È±¾«ĭ
marta i plaigi.



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

»¥s«È�¡sª�«È�Â��Ð�«È�Â�ÂÂ�²Ĭ�Â��ÂŊ�Â�sÍĭ
1r completar els arxius. tallar a làser el teixit. 2n cosir la carcassa de cada peça. 3r comprar productes per fer la 
investigació del mecanisme mofeta. 4t fer les proves de  les olors.

�±ª�«Ès¾�Âĭ
calendaritzar molt bé el procés de treball per que acostuma a ser més llarg i és molt important anar bé de temps.

ð

»¾�»s¾sÈ�ÍÂĭ
  - comprovar que funcionen les plataformes de disseny
  - preparació d'eines de disseny físiques i virtuals

�Í�²ĭ�seguir el procés d'un disseny de moda, des de l'estètica requerida pel concepte, a la investigació d'acabats i 
forniments necessaris, a l'estudi del patró per assolir l'objectiu o objectius requerits.

així doncs, agafant com a referència el camuflatge a la nit, dissenyar, tant patronatge, com les fitxes tècniques, com 
teixits, com color, com assolir aquesta uniformitat, contemplant  la possibilitat depoder sortir de nit amb el look, i 
a l'hora sentir comoditat per a poder actuar de  forma ràpida. després, es dur a terme tot el prototipatge amb els seus 
respectius fittings, i comprovar que tot funcioni segons el que s'hagi estipulat. i per últim, havent fet proves de confecció, 
a través també del prototipatge, confeccionar el look  final.



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

apartat: que te la chupe siri
�±«��»È�ĭ�objectualització del cos de les 
considerades dones
referència: #5.3
È�»±¥±��sĭ�investigació mecanisme mofeta

��sŀ�±¾sĭ�aa
¥¥±�ŀ�±«È�ÜÈĭ�via telemàtica - hangouts - cuina 
Â�ÂÂ�²ĭ�3ra sessió
»s¾È���»s«ÈÂĭ�plaigi

��Â�¾�»��²����¥Ŋ�«È±¾«ĭ
l'entorn de la investigació serà cadascuna a la seva cuina de casa on es farà una trucada telemàtica via hangouts 
on farem els experiments de les olors i el mecanisme per a què després aplicar-ho a les peces dissenyades a la sessió 
anterior.

±~¡��È�ÍÂĭ
1r investigar sobrepossibles ingredients. 2n crear l'olor. 3rinveestigar sobre els mecanisme. 4t crear el mecanisme d'olor. 5è 
aplicar olor i el mecanisme a les peces.  6è fer pública la recepta.
¾±¥Â���ÈsÂ½Í�Â�����s�sÂ�Í«sĭ
 plaigi:  - investigació del mecanisme d'olor.
   - investigació d'olor.
   -investigació d'adaptació a peça.

ï

«±ª�»�¥�¾�È±¾«ĭ
plaigi.



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

»¾�»s¾sÈ�ÍÂĭ
  -recerca d'ambientadors.
  -recerca d'olors.
  -estris culinaris.
  -document per fer el recull de la investigació.

�±ª�«Ès¾�Âĭ
tenir opcions veganes per a les olors.

�Í�²ĭ�un cop completada la investigació sobre la varietat d'ingredients possibles pera fer la recepta, començar a barrejar 
i provar també la variació de l'efecte segons  els dies transcorreguts. i sobre el mecanisme, preveure que si s'ho ha de 
poder fer la gent a casa, que el mecanisme sigui amb material fàcil d'aconseguir

ð

»¥s«È�¡sª�«È�Â��Ð�«È�Â�ÂÂ�²Ĭ�Â��ÂŊ�Â�sÍĭ
-



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
�Â~±ÂÂ±Â����»���Â������ÂÂ�«Ý

apartat: que te la chupe siri
�±«��»È�ĭ�objectualització del cos de les considerades dones
referència: look mofeta 1
È�»±¥±��sĭ�moda

��Â�¾�»��²ĭ� jaqueta recta amb una mica d'evasé. coll 
xemeneia, la màniga per davant és raglan i per darrera 
muntada. interior amb folre i més butxaques. l'obertura 
és lateral amb cremallera centrada. també inclou d'un 
dispositiu que desprèn olor (efecte mofeta).

V
IS

TA
 D

E
R

E
C

H
O

 2N
X

1

V
IS

TA
 IZQ

U
IE

R
D

A
X

1

VIU
X4

E
S

P
A

LD
A

 FO
LR

O
X

1

C
O

LL FO
LR

O
X

1

D
E

LA
N

TE
R

O
 IZQ

U
IE

R
D

O
X

1

D
E

LA
N

TE
R

O
 D

E
R

E
C

H
O

X
1

M
A

N
G

A
X

2

V
IS

TA
 D

E
R

E
C

H
O

 1R
X

1

FO
LR

O
 D

E
LA

N
TE

R
O

D
E

R
E

C
H

O
X

1

M
A

N
G

A
X

2

FO
LR

O
 D

E
LA

N
TE

R
O

IZQ
U

IE
R

D
O

X
1

VIU
X2

B
O

LS
ILLO

S
 IN

V
IS

IB
LE

S
X

4

B
U

TX
A

C
A

 
P

E
TITA

X
2

B
U

TX
A

C
A

 G
R

A
N

X
4

E
S

P
A

LD
A

X
1

�±ŀsÍÈ±¾�Âĭ�marta morralla i plaigi

¾��Í¾Â±Â�«���ÂÂs¾�Âĭ�gerber, màquina làser, màquina de 
cosir de plana.

����±ª�«Ès¾�Âĭ�la jaqueta parteix d'una base de la t-38 oversize.

��Ès¥¥Â�����±¾ªs¥�Èâs��²ĭ�pinces al coll per adaptar. a 
l'esquerra, obertura lateral amb tapeta i cremallera. vista 
del mateix teixit i el folre partit. pinça que surt del coll i 
que arriba fins l'altçada del colze davanter.



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
�Â~±ÂÂ±Â����»���Â������ÂÂ�«Ý

��Â�¾�»��²ĭ�pantalons de punt girats i amb xilleró. costura 
daventera adelantada. hi ha butxaques a costura, franceses 
i acabades en viu. hi ha trabilles amb un cinturó que es 
tanca amb una ancla. també inclou d'un dispositiu que 
desprèn olor (efecte mofeta).
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�±ŀsÍÈ±¾�Âĭ�marta morralla i plaigi

¾��Í¾Â±Â�«���ÂÂs¾�Âĭ�gerber, màquina làser, màquina de 
cosir de plana, recubridora i overlock.

����±ª�«Ès¾�Âĭ�el pantaló parteix d'una base de dona de la t-38.

��Ès¥¥Â�����±¾ªs¥�Èâs��²ĭ�va acabat amb overlock de 5 
fils i recobridoWra. el davanter amb butxaques invisibles 
i franceses, carregades i overlock. les del davanter van 
agafades a la costura de la cinturlla amb el pantaló.

apartat: que te la chupe siri
�±«��»È�ĭ�objectualització del cos de les considerades dones
referència: look mofeta 2
È�»±¥±��sĭ�moda



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
�Â~±ÂÂ±Â����»���Â������ÂÂ�«Ý

��Â�¾�»��²ĭ�samarreta de cotó amb tirants, un és recte i 
d'aquest surt un perpendicular cap a l`'altre costat. està 
acabada amb overlock, recobridora i en viu. també inclou 
d'un dispositiu que desprèn olor (efecte mofeta).

����±ª�«Ès¾�Âĭ�la samarreta o vestit parteix de la base de dona sense pinça de pit de la t-38.

��Ès¥¥Â�����±¾ªs¥�Èâs��²ĭ�costures laterals acabades en 
overlok. el baix acabat en recobridora. els tirants i escot 
acabat en viu i recobridora.

�±ŀsÍÈ±¾�Âĭ�marta morralla i plaigi

¾��Í¾Â±Â�«���ÂÂs¾�Âĭ�gerber, màquina làser, màquina de 
cosir de plana, recubridora i overlock.
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apartat: que te la chupe siri
�±«��»È�ĭ�objectualització del cos de les considerades dones
referència: look mofeta 3
È�»±¥±��sĭ�moda





títol:
look mofeta

any:
2020

tècniques emprades:
patronatge i confecció
artesania
recepta cuina

dimensions:
talla 38-40

descripció física:
ĄĔÄĉĐǎéööæƨǎĄĔÄǎĂąÄĐÅðǎºöïǎǎºïĔŦĐÐÄǎÄðǎéǇÄĉĂØǎ
públic urbà nocturn, com també en un espai festiu, està 
compost per tres peces. un vestit blanc d’un sol tirant, un 
pantaló de xandall negre amb gran espai pel moviment, 
i una jaqueta estructurada. cadascuna de les peces, està 
dotada d’un mecanisme independent de defensa: igual 
que les mofetes, és a dir, desprenent a voluntat, una forta 
pudor. així doncs, si la usuària, en algun moment es sent 
en perill, pot accionar el mecanisme i així despendre’s 
de l’agressor. aquest, conté una ampolleta, que es pot 
reomplir amb la recepta que es pot trobar a la pàgina 
web.

metodologia emprada:
pluja d’idees
patronatge i confecció 
prova i error

conceptualització:
aquest look és una resposta a la cultura de la violació, i 
l’objectualització del cos de la dona. segueixen educant 
als considerats nenes a no anar solis pel carrer, i a com 
han de vestir, mentre que la societat segueix aproven 
conductes misogíniques que degraden, discriminen i 
maltracten a la majoria de dones i considerades dones. 
és per això, que des de fa anys hi ha milers de tallers 
d’autodefensa feminista, i aquesta peça és un granet 
de sorra més en la lluita. si en cap moment et sents 
assetjada, o en perill, acciona el mecanisme, i fes que la 
pudor faci la resta.

coautoria:
marta i plaigi.

enllaç:
ÕĐĐĂĉƩƴƴÀąØğÄƧÐööÐéÄƧºöïƴÀąØğÄƴĔƴŬƴÏöéÀÄąĉƴūØ+6v�@d�ÏŲǁ
ĉé�#ŲŰÄūĥŲŮUVvéĠpSąö

que te la chupe siri

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1iIJYCMUAf8_slCG86e1x84QRYlwWPBro
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1iIJYCMUAf8_slCG86e1x84QRYlwWPBro
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títol:
look mofeta

any:
2020

tècniques emprades:
patronatge i confecció
artesania
recepta cuina

dimensions:
talla 38-40

descripció física:
ĄĔÄĉĐǎéööæƨǎĄĔÄǎĂąÄĐÅðǎºöïǎǎºïĔŦĐÐÄǎÄðǎéǇÄĉĂØǎ
públic urbà nocturn, com també en un espai festiu, està 
compost per tres peces. un vestit blanc d’un sol tirant, un 
pantaló de xandall negre amb gran espai pel moviment, 
i una jaqueta estructurada. cadascuna de les peces, està 
dotada d’un mecanisme independent de defensa: igual 
que les mofetes, és a dir, desprenent a voluntat, una forta 
pudor. així doncs, si la usuària, en algun moment es sent 
en perill, pot accionar el mecanisme i així despendre’s 
de l’agressor. aquest, conté una ampolleta, que es pot 
reomplir amb la recepta que es pot trobar a la pàgina 
web.

metodologia emprada:
pluja d’idees
patronatge i confecció 
prova i error

conceptualització:
aquest look és una resposta a la cultura de la violació, i 
l’objectualització del cos de la dona. segueixen educant 
als considerats nenes a no anar solis pel carrer, i a com 
han de vestir, mentre que la societat segueix aproven 
conductes misogíniques que degraden, discriminen i 
maltracten a la majoria de dones i considerades dones. 
és per això, que des de fa anys hi ha milers de tallers 
d’autodefensa feminista, i aquesta peça és un granet 
de sorra més en la lluita. si en cap moment et sents 
assetjada, o en perill, acciona el mecanisme, i fes que la 
pudor faci la resta.

coautoria:
marta i plaigi.

enllaç:
ÕĐĐĂĉƩƴƴÀąØğÄƧÐööÐéÄƧºöïƴÀąØğÄƴĔƴŬƴÏöéÀÄąĉƴūØ+6v�@d�ÏŲǁ
ĉé�#ŲŰÄūĥŲŮUVvéĠpSąö

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1iIJYCMUAf8_slCG86e1x84QRYlwWPBro
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1iIJYCMUAf8_slCG86e1x84QRYlwWPBro


que te la chupe siri









no hi som totes6.6.
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el feminisme és un moviment 
reivindicatiu que no només visibilitza 
les discriminacions que pateix el seu 
col·lectiu, sinó que és capaç de construir 
eines per enderrocar o canviar les 
problemàtiques que viuen altres 
col·lectius minoritzats i no minoritzats. 
un exemple clar és el concepte de 
ĂÄąÏöąïĐØğØĐĐǎÀÄéǎÐËðÄąÄ, expressat com 
a teoria per judith butler a ÄéǎÐËðÄąÄǎÄðǎ
disputa154, que, partint de la teoria queer, 
va permetre abordar una anàlisi social 
dels eixos de discriminació en relació amb 
ÄéǎÐËðÄąÄƨǎÄĉĉÄðĐǎĔðǎÄØðǎÄïĂöÀÄąÀöąǎ
i alliberadora de pressions socials que ha 
estat emprada en àmbits i per part de 
subjectes molt diversos.

ºÄąĐǎÅĉǎĄĔÄǎĄĔðǎǎĔðǎºöðŦØºĐÄǎðöǎĉÄǎéØǎÕǎ
posat cap nom, aquest no és visible; i si 
no és visible, no es pot enfrontar de cap 
ïðÄąƧǎÀöðąǎðöïǎǎĔðǎºöðŦØºĐÄǎĄĔÄǎ
romania soterrat va ser, precisament, la 
intenció inicial de kimberlé crenshaw, una 
ºÀËïØºǎÄĉĂÄºØéØĐīÀǎÄðǎĐÄöąØǎºąÚĐØºǎ
de raça, quan l’any 1989, a la tercera 

154 judith butler, gender trouble, 
(nova york: routledge, 1990).

155 kimberlé crenshaw (1989). 
demarginalizing the intersection 
of race and sex: a black feminist 
critique of antidiscrimination 
doctrine, feminist theory and 
antiracist politics. the university 
of chicago legal forum 140, 139-
167.

onada feminista, va encunyar el terme 
interseccionalitat. amb aquest nom va 
ser possible començar a observar com 
els eixos socials de discriminació es van 
superposant i creuant, i tot creant capes 
més profundes i invisibles d’injustícia 
social155. 

l’any 2016 la pròpia crenshaw 
ÄĥÄïĂéØťºğǎĄĔÄĉĐǎąÄéØĐĐǎÀĔÄðĐǎ
a terme un experiment en la seva 
ºöðÏÄąËðºØǎĐÄÀƪǎğǎÏÄąǎĂöĉąǎĐöĐĉǎéØĉǎ
oientis dretis, i els hi demanava que, a 
mesura que anés dient uns noms, aquellis 
que no en coneguessin algun s’anessin 
asseient. així doncs, va començar a recitar 
una llista encapçala per noms masculins 
i, de forma exponencial, lis oients es van 
ðąǎąÄĐØąðĐƧǎĔðǎºöĂǎťðéØĐīÀǎéǎĂąØïÄąǎ
part de la llista, la meitat del quòrum 
havia pres seient. llavors va començar 
a dir una altra llista integrada totalment 
per noms femenins, i, en arribar tot 
just al segon nom, poquis eren lis que 
restaven de peu. aleshores kimberlé 
crenshaw explicava que tots els noms 
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que acabava de recitar eren de persones 
afroamericanes assassinades per agents 
policials, i com n’era de curiós que els 
casos que havien transcendit a l’esfera 
pública eren aquells on les víctimes eren 
homes. així ella mostrava la realitat de 
la interseccionalitat, i de com el fet de 
creuar aquests dos eixos discriminatoris, 
ą½ǎØǎÐËðÄąÄƨǎºöïĂöąĐğǎĔðǎĉÄÐąÄÐºØ÷ǎ
i un aïllament molt més gran que si 
només n’existís un, en aquest cas el de 
raça156.

així doncs, la lluita feminista s’acaba 
veient interpel·lada per moltes altres 
reivindicacions més enllà de la d’igualtat 
ÀÄǎÐËðÄąÄƨǎĄĔÄǎÄąǎéǇö¹ãÄºĐØĔǎÀÄǎéǎ
primera onada, quan el moviment 
va sorgir; aquest fet es pot observar 
fàcilment, per exemple, als nous lemes 
emprats a les manifestacions, com ara 
“el feminisme serà antiracista, o no serà”. 
el feminisme, tal com el coneixem avui 
en dia, pretén mostrar constantment qui 
ÅĉǎĄĔÄǎÏéĐǎǎéǎǄÏöĐöÐąťǅƨǎØǎØĥÚǎ¹Ĕĉºǎ
consolidar lluites comunes, deconstruint 
els eixos dominants de discriminació i 
abús. si més no, aquesta lluita no tindrà 
sentit si aquests encavalcaments no 
són visibilitzats. un home negre patirà 
racisme, i una dona blanca patirà 
masclisme, però una dona negra, 
patirà racisme i masclisme, i les dues 
discriminacions interseccionaran entre 
elles, fent que la víctima sigui doblement 
ØðğØĉØ¹ØéØĐīÀǎØǎĂÄąãĔÀØºÀƨǎĂÄąĄĔËǎ
aquests dos factors no són sumatoris, 
sinó que més aviat es multipliquen entre 
ells157ƧǏ

per tant, el feminisme en cap moment es 
pot entendre com a propietat de ningú. 
existeixen milers de realitats injustes i 
ĉÄÐąÄÐÀÄĉƨǎØǎĔðǎïðÄąǎÀÄǎğËðºÄąƽéÄĉǎ
és treballar col·lectivament des de totes 
les problemàtiques per tenir un major 
abast, més capacitat crítica i d’acció. a 
cada onada del moviment s’han anat 
visibilitzant nous eixos d’opressió, han 
entrat en diàleg i a més s’hi han construït 
eines compartides per enderrocar-los. 
evidentment no tot ha estat solidaritat 
i lluita comuna. mostra d’això és el fet 
ĄĔÄǎÀØðĉǏÀÄéǎïöğØïÄðĐǎÏÄïØðØĉĐǎÕðǎ

156 kimberlé crenshaw i ted, the 
urgency of intersectionality, 
video, 2016. https://www.
ĦöĔĐĔ¹ÄƧºöïƴĠĐºÕƮğǜæöÄůƽ
ĔĉĄŬöǸÏÄĐĔąÄǜĦöĔĐĔƧ¹ÄƧǎ
(consultat 01/05/2020).

157 tomeu sales gelabert, 
“repensando la interseccionalidad 
desde la teoría feminista.”, agora: 
ĂĂÄéÄĉǎÀÄǎťéöĉöÏÚ 36, 2017. 
10.15304/ag.36.2.3711.

158 leah muñoz, "¿qué es el 
feminismo terf, el feminismo 
ĐąðĉÏ÷¹ØºöƮǌƨǎéa izquierda 
diario - red internacional, 2018. 
http://www.laizquierdadiario.
com/que-es-el-feminismo-
terf-el-feminismo-transfobico. 
(consultat 01/05/2020).

159 audre lorde, “the master’s tools 
will never dismantle the master’s 
house.”, sister outsider: essays 
and speeches. ed. berkeley, ca: 
crossing press, (1979):110- 114.

160 paul b. preciado, “basura y 
género. mear/cagar. masculino/
femenino”, 2006.

161 siobhan guerrero mc manus, 
"lo trans y su sitio en la historia 
del feminismo", revista de la 
universidad de méxico, (2019): 
47-52.

162 rory pilgrim, software garden, 
exhibició (bristol: eyck galerie, 
1988).

ĂąÄÐĔĐǎĐÄąïÄĉǏØǎÀÄ¹ĐĉǎĂÄąǎ¹öąÀąǎØǎ
referir-se als discursos i les postures de 
totes aquelles persones autoconsiderades 
feministes que estan emprant el 
feminisme com un instrument d’opressió 
ØǏðöǎĐąÄ¹ééÄðǎÀÄĉǎÀÄǎéǎØðĐÄąĉÄººØöðéØĐĐƨǎ
com és el cas de les terf (trans-
exclusionary radical feminist), postura 
que, tot i que va néixer als anys setanta, 
s’ha popularitzat ara158.

“Advocating the mere tolerance 
of difference between women is 
the grossest reformism. It is a total 
denial of the creative function of 
difference in our lives. Difference 
must be not merely tolerated, but 
seen as a fund of necessary polarities 
between which our creativity can 
spark like a dialectic. Only then does 
the necessity for interdependency 
become unthreatening. Only within 
that interdependency of difference 
strengths, acknowledged and equal, 
can the power to seek new ways of 
being in the world generate, as well 
as the courage and sustenance to act 
where there are no charters.” 159

ºöïǎÀØĔǎĂĔéǎ¹ƧǎĂąÄºØÀöƨǎťðĉǎØǎĐöĐǎ
ÏĔðºØöðĉǎťĉØöéûÐØĄĔÄĉǎºöïǎǄĂØĥąǎØǎºÐąǅǎ
s’han delimitat en l'àmbit social per 
refermar eixos de poder i desigualtat, 
ĉĔĂöĉðĐǎĔðǎºéĉĉØťººØ÷ǎØǎĔðǎð²éØĉØǎ
completa dels cossos160. la lluita contra el 
biologisme, i aquesta fal·làcia tan arrelada 
a la nostra societat com són les categories 
ĉÄĥöÐÄðËąØĄĔÄĉƨǎÅĉǎĔðǎéĐąÄǎÀÄéĉǎÏąöðĐĉǎ
que el feminisme ha de mantenir 
oberts per seguir essent un moviment 
d’alliberació i empoderament, recolzant 
les lluites interseccionals, com el 
transfeminisme, i promovent l’eliminació 
de l’explotació sota qualsevol de les seves 
formes161.

per tant, la interseccionalitat és un 
factor que totes aquelles persones que 
es consideren feministes han d’optar 
per incloure en la seva rutina. no és 
d’estranyar, doncs, que en el món de 
l’art, també moltis artistes dissenyin 
les seves peces contemplant aquest 
factor. software garden 162, de l’artista 

http://www.laizquierdadiario.com/que-es-el-feminismo-terf-el-feminismo-transfobico
http://www.laizquierdadiario.com/que-es-el-feminismo-terf-el-feminismo-transfobico
http://www.laizquierdadiario.com/que-es-el-feminismo-terf-el-feminismo-transfobico
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rory pilgrim, era una instal·lació per 
acompanyar el seu primer disc, anomenat 
de la mateixa forma. cada cançó, anava 
acompanyada d’un videoclip musical, 
öðǎĂąÄĐÄðØǎąÄŦÄĥØöðąǎĉö¹ąÄǎĉØǎéÄĉǎ
relacions socials del moment dutes a 
terme a través del món digital, podien 
incloure un compromís amb una societat 
amb principis bàsics d’empatia, cura i 
amabilitat. i també mary maggic amb el 
seu projecte housewives making drugs163 
on, criticant el sistema, pretén construir 
un videotutorial de receptes, de forma 
ÄĉĂÄºĔéĐØğƨǎĂÄąĄĔËǎÀöðÄĉǎĐąðĉƨǎĂĔÐĔØðǎ
cuinar-se les seves pròpies hormones.

163 mary maggic, housewives 
making drugs, projecte 
especulatiu (estats units, 2017).





87

rory pilgrim, software garden, exhibició (bristol: eyck galerie, 1988).

mary maggic, housewives making drugs, projecte especulatiu (estats units, 2017).





plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

apartat: no hi som totes
�±«��»È�ĭ�heterocispatriarcat
referència: #6.1
È�»±¥±��sĭ�enquesta

��sŀ�±¾sĭ�6 de juny 2020 - 12 de juny 2020
¥¥±�ŀ�±«È�ÜÈĭ�google forms
Â�ÂÂ�²ĭ�1ra sessió
»s¾È���»s«ÈÂĭ�aura, berta, cristina, jana i plaigi.

��Â�¾�»��²����¥Ŋ�«È±¾«ĭ
redacció d'un correu previ, explicació introductòria i explicació del funcionament de les sessions; creació d'una 
enquesta online a través del google forms. aquesta pretén ser el més lliure possible, donant opcions obertes i de 
“resposta llarga”, animant a les participants que tinguin una actitud la més sincera i transparent possible.

l'entorn es presenta com un exercici d'autoexaminació de responsabilitat dins del feminisme blanc i privilegiat, 
amb l'objectiu d'acabar trobant quines són les violències més usuals de racialització i de classe entre companyes 
feministes.

±~¡��È�ÍÂĭ
1r entendre quins coneixements actuals es tenen sobre la interseccionalitat. 2n descobrir, si tot i no saber el seu 
significat, es veuen com a víctimes o opressores un cop consideren aquest factor 3r saber si, conscientment o inconscient, 
treballen aquesta problemàtica, o si consideren aquesta realitat en el seu dia a dia. 4t traçar quines mancances troben 
en la societat amb relació a la interseccionalitat 5è relacionar els coneixements previs sobre activisme o lluita 
interseccional a través d'exemples.

�±¾¾�Í��¥��È¾µ«��ŀ�±«Ö±�sÈ±¾�sŀ�«È¾±�Í���²ŀ«±¾ªsÈ�Ösĭ
1r introducció al projecte. 2n introducció a l'apartat. 3r esmentar procediment de sessions successives. 4t càlcul estimat 
de la durada de cadascuna d'elles. 5è funcionament d'aquesta primera sessió. 6è explicar la normativa i passos a seguir 
per assolir l'espai segur i de debat. 7è mostrar el funcionament de les coautories; saber si volen participar, i en cas 
afirmatiu saber amb quin nom o pseudònim volen aparèixer. 8è enllaç de l'enquesta.

¾±¥Â���ÈsÂ½Í�Â�����s�sÂ�Í«sĭ
- redacció
- comunicació i distribució
- anàlisi
- bolcat per a desenvolupar sessió #6.2

ï

«±ª�»�¥�¾�È±¾«ĭ
aura, berta, cristina, jana i plaigi.



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

»¥s«È�¡sª�«È�Â��Ð�«È�Â�ÂÂ�²Ĭ�Â��ÂŊ�Â�sÍĭ
1r confirmar o buscar les participants de la segona sessió. 2a redacció i distribució del correu electrònic de la nova 
convocatòria. 3r estipular tres punts a debatre, segons les respostes recollides a l'enquesta de la primera sessió, intentant 
no centrar-se en l'excepcionalitat. 4t buscar punts en comú d'aquestes. 5è aillar tres problemàtiques suggerides. 6è 
desenvolupar una pluja d'idees sobre objectes a formalitzar a través de les problemàtiques escollides. 7è triar la proposta 
que més hagi agradat.

�±ª�«Ès¾�Âĭ
aquesta enquesta ha de ser resolta per gent que estigui dins del moviment feminista i que, a més, s'hi senti.

�Í�²ĭ�primer de tot es  pregunta si es consideren feministes, i es presenta l'apartat: aquest espai es presenta com un 
excercici d'autoexaminació de responsabilitat dins del feminisme blanc i privilegiat, amb l'objectiu de reflexionar 
sobre quines són les violències més usuals entre companyes feministes pel que fa a la racialització i la classe 
socioeconòmica.

a continuació, acompanyat d'una imatge, s'introdueix el concepte interseccionalitat: durant les sessions de “no hi som 
totes”, tractarem el tema de la interseccionalitat. aquest concepte el va encunyar el 1989 kimberlé williams crenshaw, 
acadèmica i professora nord-americana especialitzada en el camp de la teoria crítica de la raça. ella defineix 
la interseccionalitat com “el fenomen pel qual cada individu pateix opressió o ostenta privilegi en base a la seva 
pertinença a múltiples categories socials”. et convidem a visualitzar aquesta conferència ted, on kimberlé crenshaw ens 
explica el concepte d'interseccionalitat i la seva urgència. [kimberlé crenshaw i ted, the urgency of intersectionality, 
video, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=akoe5-usq2o&feature=youtu.be. (consultat 01/05/2020).]

després d'introdueix l'eix de les discriminacions i parlem de privilegis, detectant, cadascuna de les coautores, els 
seus propis. seguidament convidem a: ara et convidem, si no el coneixies, a llegir aquest breu text de l'activista 
i teòrica feminista audre lorde, titulat “the master's tools will never dismantle the master's house”, que és una 
interpel·lació directa a les feministes blanques. [audre lorde, “the master's tools will never dismantle the master's 
house.”, sister outsider: essays and speeches. ed. berkeley, ca: crossing press, (1979). (https://drive.google.com/
open?id=1iHfGak7xmWBQCDBdcN4R9z6bnjII8VIW).]

i finalment es pregunta sobre les mancances del feminisme, principalment el més visibilitzat, el blanc de classe mitjana-
alta.

ð

»¾�»s¾sÈ�ÍÂĭ
  - creació de l'enquesta.
  - buscar i posar-se en contacte amb les participants.
  - creació del correu:
   - explicació projecte.
   - explicació apartat.
   - especular següents sessions.
   - escriure “normativa”.
  - redactar lògica no-extractivista de coautories



plaigi
martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

apartat: no hi som totes
�±«��»È�ĭ�heterocispatriarcat
referència: #6.2
È�»±¥±��sĭ�espai segur

��sŀ�±¾sĭ�16 de juny de 2020 10:30h
¥¥±�ŀ�±«È�ÜÈĭ�jit.si
Â�ÂÂ�²ĭ�2na sessió
»s¾È���»s«ÈÂĭ�aura, berta, cristina, jana i plaigi.

��Â�¾�»��²����¥Ŋ�«È±¾«ĭ
la segona sessió l'entorn es presenta com un exercici d'autoexaminació de responsabilitat dins del feminisme blanc 
i privilegiat, amb l'objectiu d'acabar trobant quines són les violències més usuals de racialització i de classe entre 
companyes feministes.

±~¡��È�ÍÂĭ
1r transmetre els resultats i les conclusions a les participants. 2n estipular tres punts a debatre, segons les respostes 
recollides a l'enquesta de la primera sessió, intentant no centrar-se en l'excepcionalitat. 3r aillar tres problemàtiques 
suggerides. 4t desenvolupar una pluja d'idees sobre objectes a formalitzar a través de les problemàtiques escollides. 5è 
triar la proposta que més hagi agradat.

�±¾¾�Í��¥��È¾µ«��ŀ�±«Ö±�sÈ±¾�sŀ�«È¾±�Í���²ŀ«±¾ªsÈ�Ösĭ
1r document per transmetre els resultats i les conclusions de les participants. 2n esmentar els tres punts de debat. 3r 
esmentar procediment de la sessió de debat i pluja d'idees. 4t el càlcul estimat de la durada de cadascuna d'elles. 5è 
funcionament d'aquesta segona sessió. 6è explicar la normativa i passos a seguir per assolir l'espai segur i de debat. 7è 
explicar que l'enllaç de l'espai segur es farà un dia abans.

¾±¥Â���ÈsÂ½Í�Â�����s�sÂ�Í«sĭ
plaigi:
 - crear un document per transmetre els resultats i les conclusions de les participants.
 - crear un document per prendre acta del que es digui i de la pluja d'idees.
 - posar-nos en contacte amb les participants i per continuar amb les sessions.
 - estipular els tres punts a debatre.
 - buscar plataforma per realitzar l'espai segur.
 - buscar dinàmiques de grup per dur a terme en debats.

«±ª�»�¥�¾�È±¾«ĭ
redacció d'un correu electrònic amb l'acta i la pluja d'idees.

ï

.
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martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

»¥s«È�¡sª�«È�Â��Ð�«È�Â�ÂÂ�²Ĭ�Â��ÂŊ�Â�sÍĭ
1r confirmar o buscar les participants de la tercera sessió. 2a redacció i distribució del correu electrònic de la nova 
convocatòria. 3r organitzar la pluja d'idees de la sessió anterior, segons les idees recollides en l'espai segur de la segona 
sessió. 4t comentar la pluja d'idees i aportar i descartar idees. 5è escollir 3 idees per formalitzar i debatre sobre elles. 6è 
desenvolupar dissenys i/o possibles formalitzacions. 7è triar la proposta que més hagi agradat.

�±ª�«Ès¾�Âĭ
intentar crear un ambient  festiu, i buscar maneres per transformar el malestar, perquè no sigui simplement un 
excercici d'autocompedir-se. assimilar que hi cap la possibilitat que alguna coautora abandoni l'espai per no sentir-se 
còmode.

�Í�²ĭ�per trencar el gel, es fa la dinàmica spoiler. aquesta es basa en dir, sóc feminista però... i completar-ho amb 
actituts que duem a terme, que ja no s'haurien de dura terme per membres del moviment, i així prendre constància de  la  
feina que queda per fer. el nom ve donat, a que sempre que alguna frase comença així, no sóc racista/masclista, però, per 
exemple, sempre es sap que acaba malament.

a partir d'aquesta dinàmica de grup, es comença a construir tot un imaginari de problemàtiques i violències, que 
seguim duent a terme, i per tant, oprimint altres col·lectius. així doncs, comencem un debat sobre les idees més 
interessants o que més s'han repetit durant l'spoiler, per seguidament contextualitzar-les i intentar pensar ja en què 
podem dissenyar, per críticar aquesta realitat.

ð

»¾�»s¾sÈ�ÍÂĭ
  - extreure idees de l'enquesta.
  - crear documents per: la transmissió de les dades de l`'enquesta, l'acta i els punts a debatre.
  - posar-se en contacte amb les participants.
  - buscar plataforma per realitzar l'espai segur.
  - buscar dinàmiques de grup per dur a terme en debats.
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martta giralt i irene plaza
È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
ª�È±�±¥±��s������ÂÂ�«Ý

apartat: no hi som totes
�±«��»È�ĭ�heterocispatriarcat
referència: #6.3
È�»±¥±��sĭ�espai segur

��sŀ�±¾sĭ�4 de juliol de 2020 10:30h
¥¥±�ŀ�±«È�ÜÈĭ�jitsi
Â�ÂÂ�²ĭ�3ra sessió
»s¾È���»s«ÈÂĭ�aura, berta, cristina, jana i plaigi.

��Â�¾�»��²����¥Ŋ�«È±¾«ĭ
l'entorn es presenta com un espai col·laboratiu de disseny on la sessió anterior s'ha fet un exercici d'autoexaminació 
de responsabilitat dins del feminisme blanc i privilegiat. el fet d'haver compartit aquesta experiència es vol 
continuar amb la mateixa dinàmica per crear la peça de disseny. 

±~¡��È�ÍÂĭ
1r crear l'espai segur de disseny col·laboratiu. 2n transmetre la pluja d'idees de la formalització. 3r debatre sobre 
aspectes formals i estètics. 4t realitzar esbós de la peça final.

�±¾¾�Í��¥��È¾µ«��ŀ�±«Ö±�sÈ±¾�sŀ�«È¾±�Í���²ŀ«±¾ªsÈ�Ösĭ
1r document per transmetre la pluja d'idees de la sessió anterior. 2n esmentar diferents punts a debatre. 3r esmentar 
procediment de la sessió per formalitzar. 4t càlcul estimat de la durada de cadascuna d'elles. 5è funcionament d'aquesta 
última sessió. 6è explicar que l'enllaç de l'espai segur es farà un dia abans.

¾±¥Â���ÈsÂ½Í�Â�����s�sÂ�Í«sĭ
plaigi:
 - crear un document per transmetre la pluja d'idees a les participants.
 - crear un document per prendre acta del que es digui i per la formalització.
 - posar-nos en contacte amb les participants i per continuar amb l'última sessió.
 - buscar plataforma per realitzar l'espai segur.
 - motivació de les participants.

«±ª�»�¥�¾�È±¾«ĭ
quan tot el procés estigui desenvolupat i la peça formalitzada retornarem tot aquest procés creatiu i metodològic a les 
participants perquè també decideixin amb quin nom o pseudònim volen sortir esmentades.

ï
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ð

»¾�»s¾sÈ�ÍÂĭ
  - recollir la informació més destacada de la sessió anterior.
  - redacció del correu i convocatòria, amb bolcat d'informació de la sessió anterior.
  - organitzar l'ordre del dia de l'espai segur.
  - utilització de dinàmiques de treball cocreatiu.
  - desenvolupar la fitxa de formalització de la peça per poder-la compartir, treballar des d'aquesta, i   
  concloure-la amb la finalització de la sessió, i per tant el procés creatiu.

»¥s«È�¡sª�«È�Â��Ð�«È�Â�ÂÂ�²Ĭ�Â��ÂŊ�Â�sÍĭ
-

�±ª�«Ès¾�Âĭ
per com semblava la última sessió, cap la possibilitat de que es vulguin fer moltes peces, i per tant que el missatge es 
perdi una mica. intentar centralitzar el concepte i acotar només les peces necessàries.

�Í�²ĭ�rependre on s'havia deixat l'última sessió, i detallar la formalització de les peces. a més de pensar com mostrar el 
kit, o com empaquetar-lo.
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È¾�~s¥¥�æ«s¥�����¾sÍ
�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
�Â~±ÂÂ±Â����»���Â������ÂÂ�«Ý

apartat: no hi som totes
�±«��»È�ĭ�heterocispatriarcat
referència: kit de la bona feminista 1
È�»±¥±��sĭ�gràfic

��Â�¾�»��²ĭ�aquest pòster serveix per indicar on és el punt lila que hi 
podem trobar en les festes majors de poble i de barris. està acabat en 
un din-a2, tipografia avenir, dues icones de localització i una imatge 
vectoritzada amb baixa trasparència i de fons un rectangle lila.

�±ŀsÍÈ±¾�Âĭ�aura, berta, cristina, jana i plaigi.

¾��Í¾Â±Â�«���ÂÂs¾�Âĭ�indesign i illustrator

����±ª�«Ès¾�Âĭ�el tamany és un din-a2 en vertical.

��Ès¥¥Â�����±¾ªs¥�Èâs��²ĭ�el din-a2 està marcat amb els 
tall de sang. la tipografia emprada és la turret road i xx.

Un Punt Lila és un espai segur  
per a la prevenció de l’assetjament, 
l’abús i les agressions sexuals i 
masclistes als espais públics, així 
com d’assessorament i actuació 
en cas que se’n produeixi alguna.
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�Í¾Â�ðîï÷ŀðîðî
�Â~±ÂÂ±Â����»���Â������ÂÂ�«Ý

apartat: no hi som totes
�±«��»È�ĭ�heterocispatriarcat
referència: kit de la bona feminista 2
È�»±¥±��sĭ�gràfic

��Â�¾�»��²ĭ�aquest flyer, en format triptic, té un seguit de instruccions 
del que s'ha de fer per en cas de que hi hagi algun tipus de violència en 
una festa i on pots acudir, en aquest cas el punt lila.

�±ŀsÍÈ±¾�Âĭ�aura, berta, cristina, jana i plaigi.

¾��Í¾Â±Â�«���ÂÂs¾�Âĭ�indesign i illustrator

����±ª�«Ès¾�Âĭ�el tamany del flyer és en din-a5 així a la part de darrera por haver-hi el poster.

��Ès¥¥Â�����±¾ªs¥�Èâs��²ĭ�el din-a5 està marcat amb els 
tall de sang. la tipografia emprada és la turret road i 
avenir.

SI ESTÀS PATINT ALGUNA
VIOLÈNCIA O DISCRIMINACIÓ
EN AQUESTA FESTA,
ET PODEM AJUDAR

ESTÀS PATINT ALGUNA CLASSE
DE VIOLÈNCIA O DISCRIMINACIÓ

EN AQUESTA FESTA?

Una feminista
blanca salvadora

et pot ajudar

Segueix gaudint
de la festa

Has rebut alguna discriminació:

Genderista Androcentrista Racista i colorista Eurocentrista Elitista

Per biaix de llenguatge Per biaix de classe social Per opressió religiosa

Heterosexista Capacitista Edatista Pro-natalistaPer política d’aparença

SÍ NO
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apartat: no hi som totes
�±«��»È�ĭ�heterocispatriarcat
referència: kit de la bona feminista 3
È�»±¥±��sĭ�gràfic

��Â�¾�»��²ĭ�tote bag contenidora i instruccions són un din-a5 format 
fanzine. on s'explica el funcionament i els materials que es nescessiten 
per fer la samarreta i la vinculació que hi ha entre la caçadora i les 
medalles.

�±ŀsÍÈ±¾�Âĭ�aura, berta, cristina, jana i plaigi.

¾��Í¾Â±Â�«���ÂÂs¾�Âĭ�indesign, illustrator, i transfer.

����±ª�«Ès¾�Âĭ�el tamany de les instruccions és en din-a5. la totebag és eco i ètica, estampada amb transfer.

��Ès¥¥Â�����±¾ªs¥�Èâs��²ĭ���Ès¥¥Â�����±¾ªs¥�Èâs��²ĭ�el 
din-a5 està marcat amb els tall de sang. la tipografia 
emprada és la turret road i martta; i en la tote bag, masha, 
liza display i east sea dokdo.
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apartat: no hi som totes
�±«��»È�ĭ�heterocispatriarcat
referència: kit de la bona feminista 4
È�»±¥±��sĭ�moda i gràfic

��Â�¾�»��²ĭ�a partir d'una samarreta, preferiblement blanca ja sigui 
la que ve amb el kit, comprada o reutilitzada, s'estampa en transfer 
o vinil una sèrie de números i linies per escriure els priviliges. a les 
instruccions s'explica el funionament d'aquesta peça.

�±ŀsÍÈ±¾�Âĭ�aura, berta, cristina, jana i plaigi.

¾��Í¾Â±Â�«���ÂÂs¾�Âĭ�illustrator

����±ª�«Ès¾�Âĭ�la samarreta està pensada per poder estampar amb vinil o trànsfer la informació sobre privilegis,  
            amb possibilitat de omplir la informació amb retoladors textils.

��Ès¥¥Â�����±¾ªs¥�Èâs��²ĭ�la samarreta pot ser de qualsevol 
talla lo important es ajustar la gràfica a cada samarreta.
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apartat: no hi som totes
�±«��»È�ĭ�heterocispatriarcat
referència: kit de la bona feminista 5
È�»±¥±��sĭ�producte

��Â�¾�»��²ĭ�les medalles representen les insignies de totes les 
vegades que has ajudat algúna persona relacionada amb l'eix de 
la interseccionalitat. en les intruccions està explicat quin és el seu 
funcionament alhora d'utilitzar-les.

�±ŀsÍÈ±¾�Âĭ�aura, berta, cristina, jana i plaigi..

¾��Í¾Â±Â�«���ÂÂs¾�Âĭ�illustrator i feltre

����±ª�«Ès¾�Âĭ�les medalles han d'estar exportades en dxf2000.

��Ès¥¥Â�����±¾ªs¥�Èâs��²ĭ�les xapes el text estarà escrit en 
turret road.
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apartat: no hi som totes
�±«��»È�ĭ�heterocispatriarcat
referència: kit de la bona feminista 6
È�»±¥±��sĭ�moda

��Â�¾�»��²ĭ�caçadora és de la talla 38. el material del teixit serà una 
micro sarga amb un estampat sublimat militar de color lila. les 
costures interiors són angleses i va carregat a l'exterior amb fil lila. 
conté tres butxaques i dos plecs darrera.

�±ŀsÍÈ±¾�Âĭ�aura, berta, cristina, jana i plaigi.

¾��Í¾Â±Â�«���ÂÂs¾�Âĭ�illustrator, base de caçadora t-38, 
màquina de cosir plana i ovelock.

����±ª�«Ès¾�Âĭ�el teixit està sublimat.

��Ès¥¥Â�����±¾ªs¥�Èâs��²ĭ�la caçadora està acabada amb 
4pt, folre amb butxaques interiors i tres exteriors. 



títol:
el kit de la bona feminista

any:
2020

tècniques emprades:
ØééĔĉĐąĐöąƴØðÀÄĉØÐðǎƽǎÀØĉĉÄðĦǎǎÐą²ťº
tall làser
sublimació, patronatge i confecció

dimensions:
38x40cm

descripció física:
el kit de la bona feminista, que és contingut dins una 
bossa, es presenta com una sàtira a les mancances del 
feminisme blanc, a través d’un seguit de peces que 
ÄĥÄïĂéØťĄĔÄðǎÐÄðÄąðĐǎéÐĔðÄĉǎÀÄǎéÄĉǎïðºðºÄĉǎ
del moviment. la imatge de salvadora feminista queda 
retratada amb la caçadora d’estampat militar lila, 
decorada amb les xapes, com si es col·leccionessin 
ÄéĉǎïËąØĐĉǎÀǇÕğÄąǎãĔÀĐǎǎĂÄąĉöðÄĉǎĉÄÐöðĉǎÄéĉǎÄØĥöĉǎ
de discriminació que pateixen. com que la feminista 
en qüestió es contextualitza en un punt lila, s’ironitza 
sobre com poc segurs que arriben a ser aquests. 
ĉǇØðºéöĔǎĔðǎĂûĉĐÄąǎï¹ǎéǎĉÄğǎÀÄťðØºØ÷ǎØǎĔðǎĐąÚĂĐØºǎ
ĄĔÄǎÄĥÄïĂéØťºǎĄĔØðǎÅĉǎÄéǎĂąöĐöºöéǎÀǇººØ÷ƨǎĉÄÐöðĉǎéÄĉǎ
diferents discriminacions que es poden patir. la crítica 
queda resolta amb les instruccions d’una última peça, la 
samarreta del tour dels privilegis, la qual s’ha d’emplenar 
amb els privilegis que es tenen, quin any es van adquirir, i 
per quina via.

metodologia emprada:
enquesta
debat

conceptualització:
una de les grans mancances que actualment 
segueix tenint el feminisme blanc, que és el més 
visibilitzat, és la falta de treball des d’una perspectiva 
interseccional. aquesta peça pretén mostrar un excercici 
d’autoexaminació de responsabilitat dins del feminisme 
¹éðºǎØǎĂąØğØéÄÐØĐƨǎï¹ǎéǇö¹ãÄºĐØĔǎÀÄǎąÄŦÄĥØöðąǎĉö¹ąÄǎ
ĄĔØðÄĉǎĉ÷ðǎéÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎïÅĉǎĔĉĔéĉǎÄðĐąÄǎºöïĂðĦÄĉǎ
feministes pel que fa, principalment, a la racialització i la 
classe socioeconòmica.

coautoria:
aura, berta, cris, gaecea, jana i plaigi.

enllaç:
https://drive.google.com/drive/u/2/
ÏöéÀÄąĉƴūðĄãZØöVŰØG�uUŪŬīĦŬŲĥğVĂvīŮG:ï

no hi som totes

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1nqjSioR6iODXaQ02zy28xvRpYza4OLBm
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1nqjSioR6iODXaQ02zy28xvRpYza4OLBm
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7no nos mires, únete
l'objectiu principal del projecte l'iceberg que cal desfer era 
generar una constel·lació d'objectes que visibilitzessin la 
ąÄéØĐĐǎÀÄǎéǎğØöéËðºØǎÀÄǎÐËðÄąÄƨǎĐöĐǎïöĉĐąðĐǎºöïǎºÀǎĔðǎ
ÀÄǎéÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎĄĔÄǎéǎºöïĂöðÄðǎąÄéïÄðĐǎÕöǎĉ÷ðƨǎïéÐąĐǎ
que la societat les invisibilitza i normalitza, trencant així el 
ĉØéÄðºØǎÀÄǎéÄĉǎğÚºĐØïÄĉƨǎÏÄðĐǎËïÏĉØǎÄðǎéǎØðĐÄąąÄéºØ÷ǎÀÄǎĐöĐÄĉǎ
ĄĔÄĉĐÄĉǎÏöąïÄĉǎÀÄǎğØöéËðºØƨǎØǎéǎØïĂöąĐ²ðºØǎÀÄǎĉ¹Äąƽ
les detectar i contrarestar. i, tot i que creiem haver-nos 
ïðĐØðÐĔĐǎťÀÄéĉǎǎĄĔÄĉĐÄĉǎťĐÄĉƨǎÕØǎÕǎÀØğÄąĉöĉǎĉĂÄºĐÄĉǎ
que no havíem contemplat a l'inici i que realment són els 
que acaben component les conclusions.

per una banda, hem vist que no sempre som les víctimes 
ÀÄǎéÄĉǎğØöéËðºØÄĉǎÀÄǎÐËðÄąÄƨǎĉØð÷ƨǎĄĔÄǎÀĔąðĐǎÄéǎĐąðĉºĔąĉǎ
ÀÄéǎĂąöãÄºĐÄƨǎÕÄïǎĂąÄĉǎºöðĉºØËðºØǎĄĔÄǎǎğÄÐÀÄĉǎĂöÀÄïǎ
exercir-les. ens hem adonat de la necessitat de treballar 
sempre des d'una perspectiva interseccional, i de que, tot 
i sentir-nos oprimidis pel sistema, sempre hem conservat 
certs privilegis que altris companyis no tenen, i que tot 
sovint podem tenir comportaments que acaben omprimint-
lis. així doncs, l'anàlisi dels privilegis i la seva constant 
deconstrucció són totalment necessàris per aconseguir la 
societat que tant anhelem i per la que lluitem.

també ens hem adonat de la gran importància que 
té l'educació informal, i de com aquesta és una de les 
ĂąØðºØĂéĉǎºĔĉðĐĉǎÀÄǎéǎïãöąØǎÀÄǎéÄĉǎğØöéËðºØÄĉƧǎØǎðöǎ
només pensem en, per exemple, la cultura de la violació, 
i com aquesta normalitza comportaments absolutament 
inacceptables tot sovint sota una clau humorística, sinó que 
hem vist molt clarament com, per exemple, el llenguatge 
ĉÄÐĔÄØĥǎĉÄðĐǎïĉºéØĉĐƨǎÀÄĉǎÀÄǎéÄĉǎÀÄťðØºØöðĉƨǎÀÄĉǎÀÄéĉǎ
conceptes, i també des de les connotacions que se li donen 
informalment a les paraules. i que tot i això segueixen 
oprimint. o l'amor romàntic, que avui en dia es segueixen 
imposant, sigui des de narratives sexistes als mitjans o als 
productes culturals, o als nostres propis cercles socials o 
familiars.

cal seguir reivindicant la lluita feminista. ens diran que 
estem molt millor, que ens fem pesadis de tant repetir-ho, 
que hi ha altres coses més importants que la nostra lluita. 
però no, no ens hem de deixar emmordassar, i hem de 
seguir fent crítica a la societat en la qual vivim, deixar clars 
ÄéĉǎðöĉĐąÄĉǎÀąÄĐĉǎØǎïöĉĐąąǎºöïǎºÄąĐÄĉǎğØöéËðºØÄĉƨǎĐöĐéïÄðĐǎ
acceptades socialment, i per tant invisibilitzades, segueixen 
oprimint-nos, i com es relacionen directament amb d'altres, 
que potser sí que són detectables en l'àmbit social.

així doncs, després d'haver coordinat aquest projecte, hem 
desglossat el nostre aprenentatge en tres parts, que tot i 
estar relacionades, s'han de poder matisar individualment.

primerament, s'ha de seguir lluitant per abolir el sistema 
heterocispatriarcal que conforma la nostra societat, i, 
ǎĐąğÅĉǎÀÄǎéǍð²éØĉØǎØǎéǎÀÄºöðĉĐąĔººØ÷ǎÀÄǎéÄĉǎğØöéËðºØÄĉƨǎǎ
avançar en el tracte per igual a tothom, trencar barreres i 
desmuntar jerarquies, eliminar totes aquelles opressions 
i discriminacions que avui en dia encara existeixin, sigui 
per prejudicis o bé per l'educació informal, i en certs casos, 
formal, rebuda.

reivindicar que el feminisme serà interseccional o no 
serà. i, no només reivindicar-ho, sinó també creure-s'ho 
i treballar-ho per assolir-ho. aquesta lluita no només és 
d'unis privilegiadis, sinó que el feminisme, sent com és no 
només un moviment crític, sinó també propositiu, ha de 
procurar pels drets i llibertats de totis, sigui quin sigui l'eix de 
ÀØĉºąØïØðºØ÷ǎĄĔÄǎöĂÄąǎØǎºéĉĉØťºƧ

ØǎťðéïÄðĐƨǎĉÄÐĔØąǎééĔØĐðĐƧǎĉÄÐĔØąǎééĔØĐðĐǎÀÄĉǎÀÄéǎºąąÄąƨǎ
des dels cercles socials, des de l'educació informal i des 
de la formal. també des del món social, el tecnològic i el 
ºØÄðĐÚťºƨǎĐï¹ÅǎÀÄĉǎÀÄǎéÄĉǎééÄðÐĘÄĉǎØǎÕĔïðØĐĐĉƨǎØǎÀÄĉǎ
de l'art i el disseny. interioritzar i desenvolupar qualsevol 
comportament, acció, treball, interacció social... des d'una 
perspectiva feminista i interseccional.

en el projecte es poden trobar tot de referents del món 
de l'art i del disseny principalment, que presenten certes 
ğØöéËðºØÄĉǎºąØĐØºðĐƽéÄĉƨǎðéØĐīðĐƽéÄĉǎØǎĂöĉðĐƽéÄĉǎÄðǎ
ÄğØÀËðºØƨǎĂÄąûǎÄðĉǎÐąÀąØǎÏÄąǎËïÏĉØǎÄðǎĔðǎĂąöãÄºĐÄǎĄĔÄǎ
a més treballa des de la cocreació. and you, how do you 
ĉØðÐǎĐöǎéöğÄƮ, és un projecte col·laboratiu impulsat per l'onu i 
microsoft, amb perspectiva feminista, que pretén criticar les 
ğØöéËðºØÄĉǎÀÄǎÐËðÄąÄǎĄĔÄǎÄĉǎÀÄĉÄðğöéĔĂÄðǎÄðǎéÄĉǎąÄéºØöðĉǎ
sexoafectives. en ell han participat disset escoles, de dotze 
països, on es dedicaven a analitzar, primerament cançons 
ÀǍïöąǎÀÄǎéǍËĂöºǎĐąö¹ÀöąÄĉºƨǎØǎÀÄĉĂąÅĉǎÀÄǎéǍºĐĔéØĐĐƨǎ
per adonar-se del rol i posició que pren la dona en elles. així 
ÀöðºĉƨǎÄĉǎĂąÄĐÅðǎĄĔÄǎÄéĉǎãöğÄĉǎĂąÄðÐĔØðǎºöðĉºØËðºØǎÀÄǎéǎ
realitat masclista que es segueix vivint, i descobrint dones 
ØðŦĔÄðĐĉǎĄĔÄǎºöïĂðĦÄðǎéǎºąÚĐØºǎÀǍĄĔÄĉĐǎĂąö¹éÄï²ĐØºƧǎ
el projecte s'acaba formalitzant en una exposició en línia.



92

aquesta classe de projectes no només visibilitzen les 
ğØöéËðºØÄĉƨǎĉØð÷ǎĄĔÄǎǎïÅĉǎĉØĐĔÄðǎǎéØĉǎºöĔĐöąØĉǎÄðǎĔðǎĂąöºÅĉǎ
ric d'aprenentatge, compartint opinions amb persones 
situades en realitat diferents a ellis, dotant el projectede 
molta més profunditat i riquesa.

tanmateix, el projecte és vàlid en el moment en que es 
desenvolupa. d'igual forma funciona l'iceberg que cal 
desfer, és a dir, nosaltres presentem el procés dut a terme 
per nosaltres, de la mateixa manera que presentem els 
objectes, però aquest ha d'estar en constant revisió per a 
que segueixi sent vàlid. som conscients que la nostra realitat 
ØǎºöðĐÄĥĐĔéØĐīºØ÷ǎÅĉǎĔðƨǎØǎĄĔÄǎĉØǎÄéǎĂąöãÄºĐÄǎÅĉǎąÄĂąËðƨǎ
sigui des del punt que sigui, molt del que es pugui extreure, 
procés, metodologies, objectes, conclusions... serà totalment 
diferent, i en certa manera aquest fet contribueix a que el 
projecte sigui valuós.

així doncs, seguim lluitant, seguim deconstruint-nos, 
nosaltres no defallirem i un dia serem lliures!
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8a las cosas por su 
nombre, joder

ÄéǎéËĥØºǎÅĉǎĔðǎĉĂÄºĐÄǎïöéĐǎØïĂöąĐðĐǎÄðǎĄĔÄĉĐǎĂąöãÄºĐÄƨǎÀöðĐǎĄĔÄǎÀÄĐÄąïØðÀÄĉǎąÄéºØöðĉƨǎºąÚĐØĄĔÄĉǎØǎÀÄºöðĉĐąĔººØöðĉƨǎ
depenen de certs mots directament lligats a la lluita feminista, formen part de seva la història i són una mostra de la 
seva creativitat conceptual.
Ǐ
 • amor romàntic: és un model d’amor entre dues persones en la cultura occidental. aquest model  
  d’amor idealitza els sentiments i canalitza els desitjos sexuals per donar-li més importància a l’acte  
ǎ ǎ ĉÄĥĔéƧǎĉöğØðĐǎÅĉǎéǎÏöąïǎÀÄǎºöðºÄĂĐĔéØĐīąǎØǎãĔĉĐØťºąǎĔðǎÐąðǎÀÄĂÄðÀËðºØǎÏÄºĐØğƧǎĄĔÄĉĐǎǎ ǎ
ǎ ǎ ºöðĉĐąĔºĐÄǏǎÄĉǎğÄĔǎąÄŦÄºĐØĐǎØǎąÄĂąÄĉÄðĐĐǎǎĐöĐǎïÄðǎÀÄǎÏöąïĐĉǎØǎĂąöÀĔºĐÄĉǎºĔéĐĔąéĉƧ
 • androcentrisme: és la visió de món i la cultura que situa l'home com a centre i mesura de totes les  
  coses i privilegia el punt de vista masculí.
 • binarisme de gènereƩǎÅĉǎĔðǎĐØĂĔĉǎÀÄǎºéĉĉØťººØ÷ǎĄĔÄǎĉĉöºØǎĉÄĥÄǎØǎÐËðÄąÄƨǎÀØğØÀØðĐǎéÄĉǎĂÄąĉöðÄĉǎÄðǎǎ
ǎ ǎ ÀĔÄĉǎºĐÄÐöąØÄĉǎÄĥºéöÄðĐĉƩǎïĉºĔéØðǎØǎÏÄïÄðØðƧǎĉÄÐöðĉǎĄĔÄĉĐǎºöðºÄĂºØ÷ǎðöïÅĉǎÕØǎÕǎÀöĉǎÐËðÄąÄĉƨǎØǎǎ
ǎ ǎ ØĥûǎĂąöğöºǎĄĔÄǎÕØǎÕÐØǎĔðǎ¹ąąÄąǎĉöºØéǎĄĔÄǎðöǎĂÄąïÄĐǎºąÄĔąǎÀǇĔðǎǎéĐąǎºĐÄÐöąØǎöǎÀǇØÀÄðĐØťºąƽǎ
ǎ ǎ ĉÄǎï¹ǎǎĔðǎÐËðÄąÄǎÀØÏÄąÄðĐǎÀÄǎéǇĉĉØÐðĐƨǎöǎï¹ǎºĂƧǎÄéǎ¹ØðąØĉïÄǎÀÄǎÐËðÄąÄǎÅĉǎéǎºöðºÄĂºØ÷ǎĄĔÄǎÀ÷ðǎǎ
ǎ ǎ ĂÄĔǎØǎãĔĉĐØťºǎéǇöÀØǎǎéÄĉǎĂÄąĉöðÄĉǎĐąðĉƨǎĄĔÄÄąĉƨǎØðĐÄąĉÄĥĔéĉƨǎðöǎ¹ØðąØĉƧƧƧ
 • bbvaƩǎºąûðØïǎÄðǎºĉĐÄéé²ǎÀÄƩǎ¹éðºƨǎ¹ĔąÐËĉƨǎÕöïÄǎØǎÀĔéĐƧ
 • biaix de gènereƩǎÅĉǎéǎØðºéØðºØ÷ǎÀØĉºąØïØðĐûąØǎºĂǎǎĔðǎĂÄąĉöðǎöǎºöéưéÄºĐØĔǎ¹ĉÀǎÄðǎÄéǎĉÄĔǎÐËðÄąÄƧǎǎ
  sol manifestar-se a través de prejudicis i connotacions socialment normalitzades.
 • cisgènereƩǎÅĉǎÄéǎĐÄąïÄǎĄĔÄǎÏǎąÄÏÄąËðºØǎǎĄĔÄééÄĉǎĂÄąĉöðÄĉǎÄðǎĄĔØǎÄĉǎÀ÷ðǎĔðǎºöØðºØÀËðºØǎÄðĐąÄǎéǎǎ
ǎ ǎ ĉÄğǎØÀÄðĐØĐĐǎÀÄǎÐËðÄąÄǎØǎÄéǎĉÄĔǎÏÄðöĐØĂǎĉÄĥĔéƧ
 • coeducació: és una metodologia educativa que busca potenciar la igualtat real entre totes i eliminar  
ǎ ǎ ĄĔéĉÄğöéǎÀØĉºąØïØðºØ÷ǎĉØÐĔØǎĂÄąǎÐËðÄąÄƨǎĉÄĥÄǎöǎËĐðØƧǎÅĉǎĔðǎÄØðǎĄĔÄǎÄĉĐ²ǎÄðǎºöðĐØðĔǎºðğØǎØǎǎ ǎ
  construcció amb l’objectiu de fomentar una nova classe de ciutadania que afavoreixi el    
ǎ ǎ ÀÄĉÄðğöéĔĂïÄðĐǎÀÄǎĐöĐÄĉǎéÄĉǎĂÄąĉöðÄĉƧǏ
 • conciliació: equilibri entre el temps invertit en tasques reproductives i tasques productives.
 • ºöĉĉØťººØ÷ǎÀÄǎéǎÀöð: és la utilització del cos de la dona o de la seva imatge de manera que no la  
ǎ ǎ ąÄĉĂÄºĐǎºöïǎǎÅĉĉÄąǎÕĔï²ǎØǎðöǎéǎÀØÐðØťºǎºöïǎǎĂÄąĉöðÄĉƧǎĄĔÄĉĐǎĂÄąĉĂÄºĐØğǎéǎºöðğÄąĐÄØĥǎÄðǎǎ
  objecte a disposició de la voluntat d’altri i la redueix a un aspecte o a una part corporal.
 • cultura de la violació: assenyala el fet que una societat accepti la violació com a concepte i, en última  
  instància, com a acte, sota múltiples manifestacions que es perceben com anormals. aquesta percepció  
ǎ ǎ ðöąïéØĐīÀǎÅĉǎĐï¹Åǎéǎ¹ĉÄǎØǎãĔĉĐØťººØ÷ǎÀÄéĉǎÀØĉºĔąĉöĉǎĄĔÄǎąÄĉĂöðĉ¹ØéØĐīÄðǎØǎºĔéĂ¹ØéØĐīÄðǎǎéǎǎ
  víctima.
 • fal·locentrisme: és un terme creat per ernest jones l’any 1927 per expressar la idea que el penis és el  
  centre de tota sexualitat, és a dir, el plaer i el desig gira entorn del penis.
 • feminicidi: és l’assassinat de les considerades dones pel fet de ser-ho.
 • feminitat: és la suma de les característiques atribuïdes tradicionalment a les dones, per exemple la  
  delicadesa, la debilitat física i emocional, i la irracionalitat.
 • feminazi: va ser rush limbaugh, l’any 1992, qui va utilitzar aquest terme per referir-se a les feministes  
  d’una manera pejorativa.
 • feminització de la pobresa: és un fenomen que es dóna en la majoria dels països sota un sistema  
  capitalista, per la desigualtat en el mercat laboral i pel poc accés a recursos econòmics i socials. entre  
ǎ ǎ éĐąÄĉǎÏºĐöąĉƨǎéÄĉǎÀöðÄĉǎąÄéØĐīÄðǎéǎïãöąǎĂąĐǎÀÄǎéÄĉǎĐĉĄĔÄĉǎÀÄǎºĔąÄĉƨǎÀöïËĉĐØĄĔÄĉǎØǎąÄĂąöÀĔºĐØğÄĉƨǎØǎǎ
  aquestes no es paguen o estan mal remunerades.
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 • gènereƩǎÅĉǎĔðǎÏöąïǎÀÄǎºéĉĉØťººØ÷ǎĉöºØéǎ¹ĉðĐƽĉÄǎÄðǎéǎÀØÏÄąÄðºØºØ÷ǎĉÄĥĔéƧǎéǎĂÄąĉĂÄºĐØğǎïÅĉǎǎ
ǎ ǎ ÄĥĐÄðĉƨǎĂÄąûǎðöǎéǇĕðØºƨǎÅĉǎÄéǎ¹ØðąØĉïÄǎÀÄǎÐËðÄąÄƨǎĄĔÄǎÀØğØÀÄØĥǎéǎĂö¹éºØ÷ǎĉÄÐöðĉǎéÄĉǎºĐÄÐöąØÄĉǎÀÄǎéǎǎ
  masculinitat i feminitat.
 • ghostingƩǎÅĉǎĔðǎĐÄąïÄǎðÐéöĉĥ÷ǎĄĔÄǎĉØÐðØťºǎĐééąǎºöïĂéÄĐïÄðĐǎÄðǎĉÄºǎéǎºöïĔðØººØ÷ǎï¹ǎĔðǎǎ
ǎ ǎ ĂÄąĉöðǎĉÄðĉÄǎºĂǎãĔĉĐØťººØ÷ǎĂąÄðĐǎØǎťðĉǎØǎĐöĐǎØÐðöąąƽéǎºöïĂéÄĐïÄðĐƧǎĂöĐǎÀöðąƽĉÄǎÄðǎéǎǎ ǎ
  comunicació física o directa i també per altres mitjans com ara les xarxes socials.
 • ginòpiaƩǎÅĉǎéǇººØ÷ǎÀǇö¹ğØąǎÄéǎĂĔðĐǎÀÄǎğØĉĐǎÀÄǎéÄĉǎºöðĉØÀÄąÀÄĉǎÀöðÄĉǎÄðǎÄéĉǎºĉöĉǎÀÄǎğØöéËðºØǎÀÄǎǎ
ǎ ǎ ÐËðÄąÄƧ
 • hembrisme/femellisme: és l’equivalent femení de la misogínia; indica el menyspreu cap les   
  considerades homes.
 • heterocispatriarcatƩǎÅĉǎĔðǎºąûðØïǎÀǇÕÄĐÄąöĉÄĥĔéØĐĐƨǎºØĉǎØǎĂĐąØąºĐƧǎÏǎąÄÏÄąËðºØƨǎÀÄǎÏöąïǎǎ ǎ
  pejorativa, al sistema patriarcal polític, econòmic i social, entre altres, dominat pels homes cis   
  heterosexuals.
 • interseccionalitatƩǎÅĉǎéǇÄĉĐĔÀØǎÀÄǎéǎïðÄąǎºöïǎÄéǎÐËðÄąÄƨǎéǇËĐðØƨǎéǎºéĉĉÄǎöǎéǇöąØÄðĐºØ÷ǎĉÄĥĔéƨǎÄðĐąÄǎǎ
  d’altres, han de tenir-se en compte de manera conjunta i creuada per tal de fer visible la complexitat  
  dels sistemes d’opressió.
 • intersexualƩǎÅĉǎÄéǎÀÄĉÄðğöéĔĂïÄðĐǎÀÄǎºąºĐÄąÚĉĐØĄĔÄĉǎÏÚĉØĄĔÄĉǎĉÄĥĔéĉǎðöǎðöąïéØĐīÀÄĉƨǏǎéÄĉǎĄĔéĉǎǎ
ǎ ǎ ĉ÷ðǎÐÄðËĐØºïÄðĐǎĂąÄĉÄðĐĉǎÄðǎÄéĉǎºąöïöĉöïÄĉƧ
 • lgbtiaq+ƩǎÅĉǎÄéǎºöéưéÄºĐØĔǎĄĔÄǎÐąĔĂǎéÄĉǎöąØÄðĐºØöðĉǎĉÄĥĔéĉǎØǎØÀÄðĐØĐĐĉǎÀÄǎÐËðÄąÄǎĉöºØéïÄðĐǎǎ ǎ
  oprimides, és a dir, aquelles que no entren dins del model heterocispatriarcal. les seves sigles inclouen  
  lesbianes, gays, bisexuals, transexuals, intersexuals, asexuals, queers i el plus per indicar l’apertura cap  
  a qualsevol altre col·lectiu.
 • mansplaining: es refereix a l’explicació que un home fa cap a una dona de manera condescendent, i  
  donant per fet el desconeixement de la seva interlocutora.
 • masculinitat: és la suma de característiques associades tradicionalment en la cultura als homes, com  
ǎ ǎ ĂÄąǎÄĥÄïĂéÄǎéǎØðĐÄéưéØÐËðºØƨǎÄéǎéØÀÄąĐÐÄƨǎéǎÏöą½ǎÏÚĉØºǎØǎïÄðĐéǎöǎéǎąºØöðéØĐĐƧ
 • micromasclismesƩǎÅĉǎéǎğØöéËðºØǎÀÄǎÐËðÄąÄǎØðğØĉØ¹éÄǎØǎººÄĂĐÀǎÄðǎéǎĉöºØÄĐĐƧǎÄĉǎąÄŦÄºĐÄØĥǎÄðǎºĐØĐĔÀĉǎǎ
  i comentaris cap a les considerades dones en qualsevol àmbit o context.
 • misàndria: és un terme que indica l’odi o l’aversió cap als homes.
 • misogíniaƩǎÅĉǎĔðǎĐÄąïÄǎĄĔÄǎØðÀØºǎéǍöÀØǎöǎéǍğÄąĉØ÷ǎǎéÄĉǎÀöðÄĉǎöǎðÄðÄĉƧǏ
 • paritat: dins de les esferes de poder com en la política, l’economia i l’àmbit social, indica la cerca d’una  
  participació equilibrada entre dones i homes.
 • paternalismeƩǎÅĉǎĔðǎąÄéºØ÷ǎÀÄǎĐØĂĔĉǎãÄą²ąĄĔØºǎĂĐÄąðöťéØéǎĐąÀØºØöðéƧǎÄéǎĂąÄǎÄĉĐ¹éÄØĥǎéǎĔĐöąØĐĐǎØǎǎ
ǎ ǎ ĂąÄðǎÀÄºØĉØöðĉǎÄðǎðöïǎÀÄǎéǇéĐąÄǎØðÀØğØÀĔǎãĔĉĐØťºðĐƽÕöǎï¹ǎĉÄðĐØïÄðĐĉƨǎöǎĂÄéǎĉÄĔǎĂąöĂØǎ¹ÅǎǎĐąğÅĉǎÀÄǎǎ
  l’autoritarisme.
 • patriarcatƩǎÄĉǎĐąºĐǎÀǇĔðǎĉØĉĐÄïǎÀǍöąÐðØĐīºØ÷ǎĉöºØéǎÄðǎĄĔËǎÄéĉǎééöºĉǎºéĔǎÀÄǎĂöÀÄąǎƷĂöéÚĐØºƨǎÄºöðûïØºƨǎǎ
  religiós i militar) es troben, exclusivament o majoritàriament, en mans d’homes.
 • ĂöąðöÐąť: és un terme que s’utilitza per referenciar material escrit, visual, audiovisual, performatiu,  
  entre d’altres, on es representen actes sexuals o eròtics, normalment en contextos violents.
 • ĂöĉĐĂöąðöÐąť: és un terme que s’utilitza en el moviment artístic i reivindicatiu que vol anar més  
ǎ ǎ Äðéé²ǎÀÄǎéǎĂöąðöÐąťƨǎØǎÄĉǎÏǎǎĐąğÅĉǎÀÄǎĂĔðĐĉǎÀÄǎğØĉĐǎºöïǎÄéǎÏÄïØðØĉïÄǎØǎÄéǎĂöĉĐÄĉĐąĔºĐĔąéØĉïÄƧ
 • sexeƩǎÅĉǎĔðǎºöðãĔðĐǎÀÄǎºąºĐÄąÚĉĐØĄĔÄĉǎ¹ØöĄĔÚïØĄĔÄĉƨǎťĉØöéûÐØĄĔÄĉǎØǎöąÐ²ðØĄĔÄĉǎĄĔÄǎĂÄąïÄĐÄðǎÄĉĐ¹éØąǎǎ
ǎ ǎ ĔðǎºéĉĉØťººØ÷ǎÄðĐąÄǎØðÀØğØÀĔĉǎÀǇĔðǎïĐÄØĥǎÄĉĂËºØÄƧǏǎÄðǎÄéǎºĉǎÀÄéĉǎÅĉĉÄąĉǎÕĔïðĉƨǎéǎºąºĐÄąØĐīºØ÷ǎǎ
ǎ ǎ ÅĉǎºöïǎǎïĉºéÄǎöǎºöïǎǎÏÄïÄééǎƨǎĂÄąûǎĄĔÄĉĐǎºéĉĉØťººØ÷ƨǎðöǎÅĉǎÄðǎºĂǎºĉǎðĐĔąéƨǎĉØð÷ǎĔðǎǎ ǎ
ǎ ǎ ºöðĉĐąĔººØ÷ǎĐąØ¹ĔÝÀǎºĂǎǎéǇÐËðºØǎÀÄǎéǎĂÄąĉöðƨǎÀǇØÐĔéǎïðÄąǎĄĔÄǎºĐĔǎÄéǎÐËðÄąÄƧ
 • sexisme: es tracta de la discriminació cap a una persona o col·lectiu de persones per raons de sexe.
 • sororitat: és la solidaritat, el respecte i el suport entre dones per crear vincles positius amb l’objectiu de  
  contribuir a l’empoderament individual i col·lectiu de les dones.
 • sostre de diamant: és un terme d’amelia valcárcel en el seu llibre la política de les dones (1997,   
  edicions càtedra). es basa en la societat patriarcal, on l'home és estimat i la dona desitjada. això provoca  
  que hi hagi una subordinació i que l’home és qui obté el poder.
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 • sostre de vidre: indica una limitació invisible però persistent en l'ascens laboral de les dones a l'interior  
  de les organitzacions.
 • terf: acrònim per transexclusionary radical feminism, és a dir, feminisme radical transexcloent. es  
  refereix de manera pejorativa a les feministes que defensen que només es poden considerar dones  
  aquelles persones que han nascut amb vagina. segons aquesta postura, les dones trans no han de ser  
  considerades subjecte polític del feminisme.
 • teoria queerƩǎÅĉǎĔðǎĐÄöąØǎĉö¹ąÄǎÄéǎÐËðÄąÄǎĄĔÄǎĐąºĐǎĉĂÄºĐÄĉǎºöïǎéǇöąØÄðĐºØ÷ǎĉÄĥĔéǎØǎéǎØÀÄðĐØĐĐǎǎ
ǎ ǎ ĉÄĥĔéƨǎØðÀØºðĐǎĄĔÄǎĉ÷ðǎéǎºöðĉÄĄĘËðºØǎÀǇĔðǎºöðĉĐąĔººØ÷ǎĉöºØéƧǏ
 • transgènereƩǎĉ÷ðǎĐöĐÄĉǎéÄĉǎĂÄąĉöðÄĉǎĄĔÄǎðöǎĉǇØÀÄðĐØťĄĔÄðǎï¹ǎÄéǎÐËðÄąÄǎĄĔÄǎĉÄǇéĉǎÕǎĐöąÐĐǎéǎðÅØĥÄąƧ
 • transmisogínia: és la forma de discriminació que sorgeix en la combinació entre transfòbia i misogínia.
 • violència obstètricaƩǎÅĉǎéǎğØöéËðºØǎÏÚĉØºǎöǎĂĉØºöéûÐØºǎÄðǎºöðĐąǎÀÄǎéÄĉǎÀöðÄĉǎĂÄąǎĂąĐǎÀÄǎǎ ǎ
  professionals de la salut que controlen el cos i els processos reproductius de les dones quan   
  hi ha un tracte autoritari i deshumanitzador o directament lesiu. també pot indicar un abús de   
  la medicalització i una patologització de l’embaràs i el part.
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