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Resum 
Aquest article revela la importància dels feminismes enfront 
de la lògica de guerra de l’actual context social, econòmic i 
polític. Per a això, realitza una genealogia dels feminismes 

més apressants de l’actualitat, aproximant-se de grosso modo 
al feminisme hegemònic i als feminismes populars en l’Estat 

espanyol i a Llatinoamèrica, per a entendre algunes de les 
enunciacions i tensions del moment. També cal (re)conéixer 

els feminismes en un present de lluita i en el context inhòspit i 
obscé per a la cura de la vida, així com buscar les dimensions 
més pròximes que permeten dibuixar un horitzó esperançador.
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REALITAT INHÒSPITA, OBSCENA I OBSTINADA: 
FEMI-NISMES PER A (SOBRE)VIURE

Resulta evident per què és necessari en aquests temps ombrívols fer referència als feminisme(s) 
com a alternativa al lloc d’enunciació on ens trobem. El sistema capitalista i patriarcal actual 
s’organitza segons la lògica d’acumulació del capital i d’obtenció de beneficis en comptes d’en 
una lògica de satisfacció de necessitats i cures. D’aquesta manera, beneficia uns pocs a costa 
de la majoria, a través d’una sèrie d’estructures socials, econòmiques i polítiques que travessen 
les nostres vides i les sotmeten al servei del lucre, en una escala potencial d’augment de les 
desigualtats socials que amenaça la mateixa supervivència humana i de la resta d’éssers vius en 
el planeta.

A més, la societat moderna capitalista s’assenta sobre el patriarcat que se sustenta en el treball 
reproductiu gratuït de les dones, així com en l’espoli de la naturalesa. Així doncs, les dones venen 
segles suportant discriminació només pel fet de ser dones, secundada aquesta en la configuració 
d’una divisió sexual del treball que donarà com a resultat privilegis, reconeixement i estatus a tot 
el que es conforma entorn del masculinitat hegemònica. Per descarte, la qual cosa s’assigna o 
considera com a femení, serà la part subordinada, invisibilitzada i desvalorada, comportant un 
estatus discriminatori sobre les dones. 

Però, la discriminació en l’actual societat moderna masclista i sexista s’assenta també en qüesti-
ons de raça (racisme), de classe social (classisme), nacionalitat o religió o cultura (xenofòbia) i es 
jutja les persones per una única característica. L’organització d’aquestes societats s’ha consolidat 
pel que fa la seua legitimació social, la qual cosa Mignolo (2007: 25-46)1 ha assenyalat com co-
lonialitat del poder, és a dir, que la societat moderna va associada a una classificació racial que 
permet el control i explotació de la força de treball, riqueses i territoris en tot el planeta.

Aquesta obstinada i obscena realitat no finalitza només en les relacions humanes, sinó que durant 
aquestes tres últimes dècades hem erosionat el planeta més que en tots els segles i mil·lennis 
anteriors. I això sabent la situació i impacte des de 1997, quan ja les Nacions Unides recollien el 
consens científic respecte al canvi climàtic2. No obstant això, aquesta emergència està donant 
lloc a una crisi geopolítica important en totes les direccions, fins i tot dins de les fronteres dels 
països del Nord, sobretot, als països d’entrada de la davantera sud-europea, realitat que s’anirà 
incrementant de manera progressiva a la fi d’aquesta dècada, segons assenyalen especialistes, 
i que convertirà grans zones del planeta en «no-llocs» per a la vida humana, a causa de la calor, 
la desertificació i inundacions.

Aquest sistema és, per tant, inhòspit3, perquè porta probablement com a conseqüència la sisena 
extinció de l’espècie humana. La societat moderna ha emergit com una societat antropocèntrica, 
on l’activitat i comportament humà ha sigut el centre de tot i manté relacions de conquesta i domi-
ni amb la naturalesa, però també, entre països, gèneres, races, cultures, capacitats i sexualitats.

1  Mignolo, W. (2007). «El pensament descolonial: despreniment i obertura. Un manifest». En Ramón Grosfoguel i Santiago 
Castro-Gómez (eds.), El gir descolonial. Reflexions per a una diversitat epistèmica més enllà del capitalisme global. Bogotà: 
Siglo del Hombre Editores.

2  És en 1997 quan se signa l’emblemàtic Protocol de Kyoto, on es recollia que 2 graus centígrads de calfament global són el 
llindar per a la catàstrofe.

3  Wallace-Wells, D. (2019). El planeta inhòspit. La vida després del calfament. Barcelona: Penguin Random House Grup 
Editorial.
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El Nord Global des dels inicis del sistema capitalista ve exercint sobre el Sud empobrit un espe-
cial acarnissament, enriquint-se a costa dels seus recursos i futur. La gènesi del capitalisme es 
produeix amb els grans desplaçaments migratoris i, encara que la història de la humanitat és tam-
bé la de la migració, des del segle XV amb l’inici del període àlgid de la colonització, la vida al Sud 
Global4 s’ha convertit en una lluita per la subsistència. Amb la perspectiva colonialista del Nord, 
el Sud ve patint una migració forçosa; realitat que es preveu que s’intensifique en les pròximes 
dècades, quan el número de desplaçats augmentarà per al 2050 en mil milions per qüestions cli-
màtiques. Tal com assenyala l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, aquests 
mil milions de desplaçats pel canvi climàtic van aconseguir els 30 milions5 a la fi del 2021, la qual 
cosa subratlla l’increment i intensificació d’aquest fenomen. Sequeres, temporals, crisis alimentà-
ries són degudes fonamentalment a l’alt grau d’incidència del model desenvolupista imposat pels 
països del Nord. 

En el context de crisi planetària aguditzada per l’última pandèmia, la de la COVID-19 i l’eco-
nomia de guerra és necessari (re)conéixer les praxis i horitzons esperançadors per a una vida 
digna de ser viscuda. En el marc del sistema neoliberal globalitzat i, amb la intensificació dels 
conflictes bèl·lics, s’expandeixen les polítiques destructives que amenacen la vida i l’endeu-
tament de les llars i que encareixen béns de primera necessitat com els aliments bàsics; els 
subministraments; etc. 

El deute, ja siga dels països o persones, funciona com la màquina més gran d’acumulació de 
riquesa per al capitalisme neoliberal i, també, com a mecanisme de disciplina i control social 
dels cossos. Amb l’excusa del deute s’explota i cosifica a països i poblacions. Investigacions 
recents en el marc de la perspectiva feminista6 assenyalen que la invasió de les finances té lloc 
en la reproducció social que es dirigeix especialment a les economies feminitzades, obeint a una 
disputa contra les vindicacions feministes pel reconeixement del treball de les cures i a l’avanç del 
moviment feminista dels últims anys. Així doncs, l’endeutament domèstic massiu dels últims anys 
és una resposta a un protagonisme polític feminista en els diferents àmbits territorials i laborals, 
la qual cosa les autores han denominat colonització financera de la reproducció social, on el pro-
pòsit passa per convertir la vida en una suma de deutes (Federici, Gago i Cavallero, 2021: 9-11).

Parlar de feminisme(s) en aquest context inhòspit, obscé i obstinat és vital perquè sovint confiem 
la potència que tenen a la lluita contra la violència de gènere i a les accions dirigides a evitar tot 
tipus de discriminació i desigualtat, però, totes aquestes lluites no dibuixen, ni de molt, els marges 
d’aquesta tradició de pensament i moviment social. Els feminismes constitueixen doncs, amb 
totes les diferències, colors i matisos que puga haver-hi entre ells, no sols una crítica a la (sense)
raó del sistema patriarcal-capitalista sinó una proposta de (re)organització social que facilite a les 
comunitats el seu particular apoderament i emancipació, garantint l’equitat, la lògica de la cura i 
la pau entre aquestes.

4  A més de no ser responsables en majúscules del canvi climàtic, els països del Sud estan patint ja un impacte major del 
canvi climàtic, això es deu a diversos motius, les seues poblacions no tenen recursos suficients per a triar l’energia que 
consumeixen, per la qual cosa tenen menys mitjans per a mitigar les conseqüències del canvi climàtic; d’un altre costat, 
tal com assenyala l’Informe del Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC) les zones del Sud es veuen més 
afectades per sequeres, huracans o inundacions, i inseguretat alimentària; a més disposen d’infrahabitatges el que els fa 
ser més vulnerables davant el canvi climàtic.

5  Només a l’Àfrica hi ha més de 20 milions de desplaçats climàtics a l’any.

6  L’esforç que fa l’epistemologia feminista resideix, particularment, a vincular les anàlisis macro i micro de la realitat o, més 
concretament, l’economia, la política i la societat amb els nostres cossos, desitjos i comportaments, i no pot ser obviat en 
aquest moment de col·lapse democràtic.
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S’ha escrit molt sobre els horrors i les conseqüències de la guerra, l’exili, l’expropiació forçosa de 
terres, cossos i somnis que deixen com a rastre, els conflictes armats. I en l’arrel de tot conflicte 
bèl·lic, el feminisme ha descrit que està la identitat patriarcal-capitalista, racista i heteronormativa 
darrere d’aquest imaginari devastador. Així doncs, la guerra és una expressió més, però el patri-
arcat capitalista és el seu origen.

Per contra, els feminismes són moviments radicalment emancipadors i empoderadors en qües-
tions que no sols afecten les dones, encara que sí especialment, sinó la societat sencera. No 
es pot obviar que són les dones les que són utilitzades en els conflictes armats com a arma de 
guerra, violades i obligades a prostituir-se. Són les dones les que suporten la feminització de la 
pobresa, les que carreguen sobre les seues motxilles la major part del treball mundial, però que 
no concentren les riqueses ni són reconegudes. Tampoc convé oblidar que, és de les dones de 
qui s’extrau la plusvàlua emocional per a cuidar a la societat quan toca (re)construir-la. Però, són 
també els homes els que pateixen el patriarcat directament en ser considerats persones idònies 
per a combatre o mutilar l’expressió emocional de la vida. Per a saber en què consisteix la guerra 
és necessari comprendre el sistema patriarcal en l’era del capitalisme. Els conflictes bèl·lics són 
l’expressió d’una cultura que valora i enalteix els atributs masculins mentre invisibilitza i menys-
prea totes les aportacions que les dones fan a les societats sense les quals, senzillament, no hi 
hauria vida. La guerra es combat amb més i millor democràcia, més i millor equitat, coeducació 
per a la pau, (re)coneixement de les diferències i diversitats. Recuperar les forces democràtiques 
des dels feminismes és hui un imperatiu, perquè sense feminisme no hi ha democràcia, no hi ha 
pau social ni conquesta en equitat que puga consolidar-se.

Tal vegada ara és més fàcil entendre que la democràcia radical que proposa Nancy Fraser, basada 
en nous pactes socials, de consensos reals, amb capacitat de respectar les diferències i que tinga 
en compte, particularment, les necessitats de les persones més vulnerables, pot ser la indicada per 
a la cohesió social. És hora d’apostar per un sistema que pose en primer lloc la cura de la vida i els 
valors que implica, com ara l’equitat i cooperació enfront de la competitivitat i exclusió. Inspirar-nos 
en els feminismes per a un nou pacte social que desplace la lògica de la guerra per la de les cures 
és ara més necessari que mai. Però, què ens proposen els feminismes en l’actualitat?

FEMINISME HEGEMÒNIC VS FEMINISMES POPULARS

El feminisme no pot abordar-se des d’una única perspectiva, seria poc realista conformar una úni-
ca manera de transgredir el sistema capitalista i patriarcal. Coneixent la configuració del sistema 
en el qual (sobre)vivim és necessari partir de la idea que no és el mateix nàixer i fer-se dona al 
Sud Global que al Nord; des de la pell blanca que des de la racialitzada; des de la classe domi-
nant que des de la dominada. 

El feminisme és una de les lluites i propostes més potents per la justícia social en el marc global i 
en la quotidianitat de les nostres vides. En temps d’ebullició del moviment feminista, vivim un con-
text d’una certa tensió, d’una banda, el feminisme hegemònic blanc l’horitzó del qual és la igualtat 
d’oportunitats amb els homes, és a dir, aconseguir un estatus igualitari dins del marc civilitzatori 
actual; i de l’altra, els feminismes populars i del Sud que aspiren a una transformació social que 
erradique totes les formes d’opressió, a disputar els sentits del model econòmic, polític, social i 
cultural de la supremacia masculina, blanca, racista, burgesa, capacitista i, occidental, des de la 
lògica del territori i la comunitat.
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Així doncs, el feminisme és polifònic, un so amb múltiples i diverses veus des de les diferents 
músiques del món, amb diferents tons i registres. Amb diverses lletres, però amb un clar pro-
jecte col·lectiu emancipador de l’ésser humà i de les diverses espècies no humanes. En l’última 
dècada, han sorgit amb força l’enunciació de diferents noms de feminismes i una certa tensió 
constatada en el marc de l’estat espanyol. Quan nomenem les coses usem paraules que estan 
carregades de mons, del lloc del qual naix, d’afectes, sabors, posicions. Els cognoms que els po-
sem als feminismes no són igual, aquestes paraules ens parlen de les experiències i històries de 
corporeïtats habitades, anhels i somnis, lluites, llocs i genealogies d’enunciació. Per a entendre 
les tensions, hem de (re)conéixer la seua genealogia per a arribar als punts de fricció de hui dia.

Genealogia del feminisme hegemònic o blanc

Quan parlem de feminisme hegemònic fem referència a un feminisme construït sobre una ge-
nealogia etnocèntrica que, de moment, només ha posat major èmfasi i revelat la història escrita 
d’algunes pensadores amb un cert privilegi social. Aquest matís no tanca la importància de l’apor-
tació de les Olímpia de Gouges7, Mary Wollstonecraft8, Betty Friedan o Simone de Beauvoir, però 
resulta important revelar l’enunciació des de la qual es parteix en la teorització del feminisme9. 

El fet que les autores de les quals es parteix procedisquen d’un determinat estatus social fa que el 
centre de la mirada de les vindicacions es consolide sobre els drets civils i no tant des dels socials 
i econòmics, deixant de costat perquè, la situació de la majoria de les dones als qui les travessen 
un altre tipus d’opressions. 

De Beauvoir, escriptora i filosofa existencialista, va publicar El segon sexe en 1949, que es consi-
dera l’obra principal del feminisme, ja que assenyala que per a aconseguir la igualtat és necessari 
rebutjar —desconstruir— els rols de gènere; l’androcentrisme del sistema i la infravaloració del 
que és femení. Defensava que la diferència entre sexes no és una cosa natural enfront de les 
explicacions basades en la biologia, sinó cultural, la «civilització com un conjunt» (de Beauvoir, 
1989: 240), on la dona es defineix en relació amb l’home, sent «l’altra» del subjecte universal —
home—. Es va convertir en la base per a molts moviments feministes, tant de la seua època com 
posteriors. Va fundar al costat d’altres feministes la Lliga dels Drets de la Dona per a aconseguir 
que les seues idees tingueren un marc d’acció real.

Una altra de les principals influències del feminisme hegemònic és Betty Friedan, amb La mística 
de la feminitat, l’autora posava veu al malestar de les dones blanques occidentals que, amb un 
cert perfil,10 (casades, de classe i procedència privilegiada) vindicaven un lloc que era alié a les 

7  De Gouges, escriptora i política, escrivia en 1791 la Declaració dels drets de la dona i la ciutadania, que vindicava que 
l’assemblea constituent francesa aprovada en 1789 era per i per als homes i deixava les dones fora de l’estat de ciutadania, 
fet que limitava drets civils com el dret al vot, a l’educació, a exercir càrrecs públics o fins i tot accedir a la propietat privada. 
Els dirigents de la revolució la van acusar de traïdora i va ser guillotinada en 1793.

8  Wollstonecraft en 1792 publica la Vindicació de la dona fent èmfasi en el fet que la dona no és inferior a l’home per 
naturalesa, sinó per la falta d’educació i oportunitats.

9  Es considera la Declaració de Sentiments de Seneca Falls, a mitjan segle XIX, la primera fita d’organització i impuls del 
moviment feminista als EUA.

10  S’ha de pensar que en els moments on s’escriu aquest llibre, les dones americanes s’han incorporat més d’un terç al 
mercat de treball. Però, només les dones d’un cert estatus econòmic podien realment modelar les seues identitats segons 
estableix el model de la mística de la feminitat.
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dones blanques de classe baixa o a les dones negres, rurals, lesbianes, etc. En realitat, la qüestió 
no era visibilitzar aquests anhels o problemes específics d’unes certes dones sinó caure de nou 
en el paradigma occidentalista per a fer de la posició d’aquestes dones una realitat universal, 
oblidant que les dones no blanques tenen altres realitats, i, fins i tot, també les occidentals del sud 
global, les necessitats sociopolítiques del qual són més intenses perquè el classisme i el racisme, 
mediatitzen les condicions materials i simbòliques dels seus propis quefers i vides. Sens dubte, 
l’obra de Friedan que en 1966 funda l’Organització Nacional de les Dones (National Organization 
for Woman, NOW), serà l’exponent del feminisme liberal, i ens ajuda a entendre com se senten 
fonamentalment les dones d’una estricta posició social determinada, dins de la domesticitat obli-
gatòria que afectava moltes dones de classe mitjana dels països occidentals. No obstant això, 
en 1969 es refereix a les lesbianes, per exemple, com una «amenaça violeta», circumscrivint una 
realitat múltiple de les dones a una categorització d’una única dona, discriminació que farà que 
les lesbianes pressionen i s’organitzen. Més tard, seran incorporades a l’organització, suposant 
l’abandó de l’organització de Friedan. No obstant això, la seua substituta acabarà fundant una 
altra organització enfocada a dones afroamericanes per a les quals NOW tampoc tenia lloc, per 
a assenyalar el seu elitisme i classisme, a més del seu heterocentrisme. En el mateix sentit, les 
lesbianes xicanes de Califòrnia o les lesbianes negres, migrants o indígenes es rebel·len contra 
l’«estrangeria» del moviment de gais blancs i de classe mitjana, ja que no es recollia a les dones 
pobres i negres —i lesbianes i trans— en els discursos i mobilitzacions feministes de l’època.

Es considera doncs, La mística de la feminitat un llibre molt influent, que reflexiona sobre la posi-
ció i autoconsciència de les dones com a grup. No obstant això, aquest llibre té una perspectiva 
unidimensional sobre la realitat de les dones i configura el feminisme contemporani occidental 
des d’una perspectiva que pateix d’una perspectiva integradora amb la raça i la classe. De fet, 
l’estructura de classes en la societat americana i en moltes altres societats occidentals, naix des 
de la política racial supremacista blanca; per això, per a conformar una anàlisi i interconnectar 
una perspectiva més completa és necessari partir de l’anàlisi del racisme i del classisme en la 
conformació de les societats capitalistes. 

Però és que, a més, la lluita de classes està lligada a la lluita antiracista. Així doncs, tal com 
assenyalarà Rita Mae Brown en The Last Straw (1974) la classe social és una mica més del 
que ve determinat en les relacions de producció, perquè travessa també, el comportament, les 
expectatives, les sensacions, etc, és a dir, (re)conéixer que existeixen uns patrons de conducta 
i comportament depenent de la teua classe que han de considerar-se per a entendre(‘s) i com-
prendre(‘s) la realitat.

Llavors, el moviment per la liberalització de la dona es va articular, en els seus inicis, entorn del 
subjecte polític dona, recollint els elements de subordinació i discriminació com a grup social. El 
discurs feminista es va construir sobre la base de les diferències existents entre dones i homes: 
diferències de gènere, però enunciant la categoria dona com a universal i única. Aquest serà el 
punt de partida dels feminismes de la igualtat i de la diferència, que tenien i tenen plantejaments 
diferents però que s’emmarquen en aquest universalisme.

En definitiva, el feminisme hegemònic es mourà en la categoria del que és normal, és a dir, a 
confondre normalitat amb qüestions naturals o biològiques, quan en realitat, són convencions 
socials que varien segons el context i el seu marc històric, és a dir, que no són immutables. Així 
doncs, el normal és un sistema de normes perquè naturalitzem viure en un sistema de dominació, 
opressió i explotació.
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Són les dones blanques de determinat estatus perquè, les que han dominat el plantejament femi-
nista i articulen la seua teoria des de la supremacia blanca, des d’un lloc emmarcat dins d’un estat 
racista, sexista i classista. A partir de la dècada dels 70, en plena efervescència del feminisme, 
queda clar que cal parlar de feminisme(s) i, amb el reconeixement dels diferents plantejaments, 
l’objectiu continua sent la igualtat de drets entre persones. A partir de la dècada dels 80’, hi ha 
un (re)pensar del concepte, el relat i la genealogia de les ones i es critica la generalització i uni-
versalització.

La perspectiva del feminisme blanc occidental no és invàlida, només que no reconeix al mateix 
nivell la intersecció d’altres factors de dominació, com la classe social, les sexualitats o la raça, 
mirada que travessa i canvia la direcció del pensament feminista. Encara que és cert que a 
partir del que considera la tercera ona, el feminisme radical, es van identificar com a centres 
de dominació àrees de la vida que fins aleshores es consideraven de l’àmbit privat, fet que 
revoluciona la teoria política en analitzar relacions de dominació que estructuren la família i les 
relacions afectives.

Genealogia dels feminismes populars

En el segle XIX als EUA, després dels primers segles de configuració del sistema capitalista-co-
lonialista, un terç de la població del sud era esclava de pell negra. En 1828 Sojourner Truth, ex 
esclava, es converteix en la primera dona afroamericana que porta a judici a un home blanc per a 
recuperar al seu fill de 5 anys, que havia sigut venut com a esclau. Tres anys després de la Con-
venció de Sèneca, en 1851, Sojourner Truth participa en una altra convenció on apel·la i visibilitza 
les dones negres. El seu discurs es considera fundador dels feminismes negres. 

A la fi del segle XIX, l’associació prosufragisme de la dona (NSWA) i l’associació més conserva-
dora de les dones blanques (AWSA) s’uneixen i creen NAWSA11 on limiten la participació de les 
dones negres. Poc abans, en 1884, la jove negra Ida B. Wells demanda a la companyia de trens 
per haver-la desallotjat després de negar-se a cedir el seu seient a un home blanc. Anys des-
prés, organitzaria l’associació Alpha Sufragette Club perquè les dones negres pogueren tindre 
un lloc on vindicar també els drets de, ara sí, les dones, i es va manifestar com a pionera de la 
interseccionalitat en demanar que es contemple el conjunt de factors que poden afectar el fet de 
la discriminació sexual.

Així mateix, després de l’aportació d’El segon sexe on s’analitza l’opressió i desigualtat de les 
dones a causa del procés sociocultural i històric, Monique Wittig des del feminisme radical12 as-
senyala el mite de la dona que es queda atrapada amb el plantejament de Beauvoir. Així, planteja 
en El pensament heterosexual13 una revolució conceptual que analitza les categories de sexe i 
gènere com a construccions socials; i afegeix a l’aportació de Beauvoir, la categoria del sexe com 
a construcció social perquè és l’opressió la que crea el sexe, i no a l’inrevés. Així doncs, dones i 

11   Quan les dones blanques de la NAWSA aconsegueixen que en 1918 s’aprove el sufragi de les dones als EUA, de nou 
exclouen les dones afroamericanes, igual que als negres, amb el dret al vot, així doncs, la negritud va haver d’esperar fins 
a 50 anys per a igualar aquest dret civil.

12   Amb el feminisme radical (1967-1975) hi ha dues obres fonamentals: Política Sexual i La dialèctica del sexe, que 
s’enfoquen a l’arrel mateixa de l’opressió.

13   Wittig, M. (2005). El pensament heterosexual i altres assajos. Madrid: Egales. Llibre original en 1981.
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homes serien una categoria política i econòmica, que subordina les ments i els cossos d’un sexe 
a l’altre —i, consegüentment, pot ser modificada— i no, una categoria natural —com continua 
plantejant el feminisme hegemònic—. Si es parteix de la biologia o el discurs essencialista estem 
naturalitzant la història, assumim que homes i dones sempre han existit i, existiran, i, per tant, 
els fenòmens socials que estan carregats d’opressions, que impossibiliten les transformacions 
necessàries (Wittig, 2005: 15-33). En definitiva, a l’aportació de «ni es naix dona» de  Beauvoir cal 
afegir-hi «ni cal arribar a ser-ho». Aquesta revolució conceptual va tindre un enorme impacte que 
posà en qüestió «el règim heterosexual» i la seua naturalitat, amb gran influència en el moviment 
queer que, xoca amb el feminisme hegemònic.

Mentre que Betty Friedan enuncia el «problema sense nom» en la dècada dels 60, aquest lloc 
representava a dones blanques d’alt nivell educatiu amb una posició d’un cert privilegi respecte 
a altres dones. I, igual que succeïra amb la perspectiva des de la qual es parla en el relat de la 
història universal de l’ésser humà, etnocèntrica i antropocèntrica, existeixen altres aportacions en 
el marc de la teoria feminista; per exemple, Friedan, Septima Clark, Ella Baker, Fannie Lou Hamer 
i Ann Moody, juntament amb altres dones negres, que desafiaven el sexisme dins del moviment 
negre pels drets civils (Hooks, 2020: 15-16). Els feminismes negres han sigut molt avantguardis-
tes en la praxi i en la teoria feminista; però tampoc eren les úniques, des de fa segles, hi ha hagut 
dones que han trencat amb el marc sexista que les oprimien o, almenys, ho han intentat, així que 
la lluita feminista ha sigut present sempre, no obstant això, la seua articulació i organització com 
a moviment feminista troba en els últims temps, el seu moment més àlgid. 

Per part seua, Audre Lorde14 (2003: 121) reclamava la necessitat de parlar de les diferències, 
perquè suposava parlar de relacions de poder, respecte —i no de tolerància—, desigualtats ba-
sades o justificades en aquestes diferències —gènere, sexe, classe, raça o edat—. Per tant, com 
assenyala Federici la diferència no és el problema sinó les jerarquies que es construeixen arran 
d’ella per a la funcionalitat del sistema heteronormatiu i que penalitzen, com assenyala Butler, el 
«raret». Per tant, és necessari un lloc, un espai a habitar, per a poder parlar d’aquestes diferènci-
es i poder refugiar-se, com un espai d’acolliment i no de divisió de lluites.

A partir de 1967 sorgeix el feminisme radical, perquè va a l’arrel dels problemes, part de les 
opression(s) posant la teoria i pràctica feminista en un lloc més interconnectat amb totes les 
realitats que sotmeten. Les dones negres agafen la paraula, l’acció i l’espai i posen en el centre 
les seues pròpies experiències i vivències, dolors i història amb l’afrofeminisme, a més d’as-
senyalar que les lleis d’equiparació en igualtat entre homes i dones no són suficients perquè 
la mateixa essència del sistema és, a més de sexista, racista i classista. D’aquesta forma es 
denuncia que el feminisme blanc domina en el relat sense reflectir una altra (unes altres) vindi-
cacions i realitats.

En la dècada dels 80, el feminisme lesbià i posteriorment el queer, també evidencien la insuficièn-
cia del feminisme per la igualtat i la diferència, en produir-se l’exclusió d’altres cossos i subjectes 
marcats per la raça, opció sexual, ètnia, classe social, en les representacions d’aquests feminis-
mes. Wittig qüestionarà la institució de l’heterosexualitat obligatòria i com el gènere es configura 
dins del marc de l’heteronormativitat (Trujillo, 2022: 53), fet que consolida la configuració dicotò-
mica del sistema binari.

14   Lorde, A. (2003). En La germana, l’estrangera. Madrid: Horas y horas, on es defineix com a feminista negra, lesbiana i 
socialista, mare de dos fills, que se sol veure inclosa en grups definits com a diferents, desviats.
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Les teories queer es retroalimenten dels activismes, a mitjan dècada dels 80, per a resignificar-ho en 
clau de ràbia i revolució, aporten claus per a entendre les identitats, els gèneres, sexualitats i corpora-
litats, més enllà dels binarismes. Incorporen una mirada interseccional: gènere, capacitat, raça, clas-
se, sexualitat, edat, ètnia, estatus migratori, etc. Per tant, queer és aquella raresa, qualsevol desviació 
de la normalitat des del camp de la sexualitat, que va començar a utilitzar-se de manera pejorativa 
per a insultar i assenyalar als homes efeminats. Però, en realitat afecta qualsevol cos que s’isca de la 
normativitat, fet que els farà patir majors precarietats amb major o menor violència i exclusió. El movi-
ment queer es reapropia de l’insult per a combatre l’estigma, igual que ho fan les persones llatines del 
Con Sud amb «sudaca» o quan Virginie Despentes15 resignifica ser «puta» a través de la seua pròpia 
experiència per a contribuir a l’enfonsament dels fonaments patriarcals de la societat actual.

Un dels debats més recents en el feminisme, més enllà de la concepció del propi terme, és el 
que protagonitzen Nancy Fraser i Judith Butler sobre el reconeixement i la redistribució, on s’ha 
considerat històricament més important la lluita de la redistribució econòmica de la classe obrera 
que les lluites de reconeixement «cultural» (gènere, raça, sexual, ètnic), però ja hi ha un feminis-
me que, fora del marc hegemònic, demana que més que prioritzar cal convergir les lluites, ja que 
sense reconeixement de les subjectes difícilment pot haver-hi redistribució (Trujillo, 2022: 21).

A què diem popular?

Els usos que ha tingut el terme «popular» són diferents depenent del lloc en el qual ens trobem, 
Amèrica Llatina o Espanya, per exemple. Des de molts llocs s’està parlant de feminismes popu-
lars, terme que recull les posicions de feminismes que coincideixen a interconnectar diferents 
punts d’opressió, ens referim a feminisme: perifèric, negre, interseccional, plebeu, bastard, comu-
nitari, del Sud, rural, llaurador, sindicalista, transfeminisme, descolonial, queer16; etc.

D’on ve aquesta necessitat de posar-li el cognom? La necessitat de cognomenar el feminisme, per 
nomenar una fita que ens agrupa a totes, ve des de la vaga feminista del 2018 on es van sumar 
170 països17. Això implica que milions de dones es van activar aquell dia, (re)pensant així el propi 
concepte del feminisme i donant lloc a tensions, per exemple, a l’hora d’ocupar els llocs més visi-
bles on apareixen les dones més privilegiades —el feminisme d’Ana Botín, ergo el feminisme de 
les riques—. Però, no és només aquest feminisme el que genera tensió, sinó que apareixen altres 
formes reaccionàries de feminisme, la qual cosa Sara Parris denomina com femonacionalismes,18 

15   Despentes, V. (2007). Teoria King Kong. Barcelona: Melusina.

16   «El queer va sorgir al carrer, en el context de la crisi de la SIDA amb la desídia de les institucions, és un activisme 
crític amb el sistema racista, capitalista, classista i sexista, etc. És un projecte crític, hereu de la tradició feminista i 
anticolonial, que té com a objectiu l’anàlisi i la desconstrucció dels processos històrics i culturals que han conduït a 
la invenció del cos blanc i cisheterosexual com a ficció dominant a Occident» (Preuat, 2009: 19). El primer registre de 
l’ús de queer com a insult homòfob és una carta de 1984 del pare d’Alfred Douglas, conegut per acusar a Oscar Wilde 
de mantindre relacions homosexuals amb el seu fill (Trujillo, 2022: 15-16). Constitueix aquesta forma de no habitar en 
un sistema que imposa blau o rosa, xiqueta o xiquet, és el no lloc de l’esperança per a les persones que s’atreveixen 
a desafiar el marc de la normativitat, habitant els marges. És un posicionament polític i una epistemologia —una eina 
per a observar el món de manera crítica—. És un procés, una acció, no una identitat.

17   En alguns d’aquests països hi havia, a més, més d’una convocatòria, per exemple, a Espanya aquell dia hi havia unes 
103 convocatòries de manifestacions, 147 concentracions, 120 accions.

18  Sara R. Farris és professora de Ciències Polítiques i Sociologia en la Goldsmiths University of London. El seu camp 
d’investigació se centra en les construccions teòriques del racisme i el nacionalisme. A més de nombrosos articles i 
d’aquest llibre, és autora de Max Weber’s Theory of Personality (2014) https://traficantes.net/libros/en-nombre-de-los-
derechos-de-las-mujeres 

https://traficantes.net/libros/en-nombre-de-los-derechos-de-las-mujeres
https://traficantes.net/libros/en-nombre-de-los-derechos-de-las-mujeres
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és a dir, hi ha tot un discurs suposadament salvador de les dones que al final és usat pels homes 
blancs per a separar de la lluita a les dones negres dels homes negres. És el que determinades 
autores assenyalen que succeeix en part dels feminismes que ocupen aquest lloc de salvació, 
d’emancipació, lligades a la il·lustració, que són els feminismes que es plantegen com a univer-
sals, i se situen o s’arroguen l’autoritat d’allò que, per a altres dones, és una posició d’opressió i 
s’atorguen a si mateixes com les feministes que salvaran les dones d’aquestes situacions. Sara 
Parris explica que el mecanisme d’aquesta dona salvadora és la dona blanca que esborra la veu 
de la dona que salvarà i, amb això enuncia un lloc propi de legitimitat en l’espai públic, i el fa amb 
la terrible i difícil situació de violència epistemològica de salvar a l’altra dona, així doncs, el que 
es fa, finalment, és consolidar la situació de la dona que suposadament es vol salvar. D’aquesta 
manera, es demostra que l’actualització de l’arxiu colonial, relatiu a la sexualització del racisme i 
la racialització del sexisme, es deu al paper fonamental i imprescindible que realitzen les dones 
migrants en el camp de la reproducció social —les cures i el treball domèstic—, a causa de la 
mercantilització i privatització que esdevé del neoliberalisme en la retirada de l’Estat en les polí-
tiques públiques o de benestar.

Així, els discursos nacionalistes i els neoliberals es dirigeixen llavors a abominar d’aquestes do-
nes, com fan amb els seus parells masculins, quant a pressionar-les perquè s’integren, moder-
nitzen i, senzillament, es posen a treballar en l’àmbit de la reproducció social. Més paradoxal 
encara és el paper de les feministes que també creuen alliberar-les del jou de les seues cultures 
patriarcals i les animen a acceptar, per mitjà de les lleis d’immigració i del workfare, treballs mal 
pagats i poc reconeguts. Farris proposa, d’aquesta manera, una complexa i completa anàlisi del 
paper que juga la construcció de l’altra, siga com a enemiga o com a víctima, en el llarg moment 
neoconservador i neoliberal de les nostres societats.

Un altre exemple de feminisme reaccionari seria el feminisme trans excloent, que (re)nega l’ali-
ança que existeix històricament entre feminisme i moviment trans i moviment per les llibertats 
sexuals. Aquesta aliança està fundada en la idea comuna que patriarcat i heterocisexisme formen 
una mateixa cosa i contra aquesta aliança apareixen les guardianes de la defensa del binarisme, 
que prenen molta rellevància en l’espai públic quan semblen nàixer d’interessos partidistes, qües-
tionant d’alguna manera als feminismes populars. 

No obstant això, des d’altres posicions tenim la referència que la construcció política és col·lec-
tiva, amb moltes veus que no ens col·loca per damunt, però sí que ho fa amb la necessitat de 
trencar amb els corrents reaccionaris i parlar d’altres feminismes, en plural. Per tant, els feminis-
mes populars engloben a una madeixa de feminismes rurals, negres, comunitaris, antiracistes, 
transfeminismes, que entenen la interseccionalitat (o, millor, diria Bell Hooks19, interconnectivitat) 
dels diferents sistemes de dominació, sense jerarquies. No obstant això, aquests feminismes con-
tinuen sense ser les veus més escoltades en els mitjans de comunicació de masses, però, tixen i 
articulen experiències i lluites des dels territoris i/o barris, des de baix, interseccionen les lluites. 

Els feminismes populars es fan així mateixos a través de la praxi, d’un estar en un territori deter-
minat, amb uns problemes localitzats, per tant, trenquen amb el paradigma de l’abstracció  —el 
que té a veure amb l’un— i practiquen qualsevol idea en diferents territoris o llocs. Fer feminisme 

19   Hooks, B. (2020). Teoria Feminista: dels marges al centre, Ana Useros Martín (trad.). Madrid: Traficantes de sueños. 
Teòrica feminista negra, una de les pioneres de l’enfocament interseccional. En 1989, Kimberlé Crenshaw encunya el 
terme d’«interseccionalitat» per a recollir l’opressió i discriminació múltiple.
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popular des de la praxi dona lloc a un feminisme de barri, un feminisme comunitari, la qual cosa 
facilita entendre com s’interconnecten les diferents opressions, perquè els cossos deixen d’estar 
travessats per una qüestió essencial que les constitueix i per què es parteix de la cruïlla de les 
situacions diverses. Des de la pràctica i la militància es veu com una evidència, encara que 
resulta interessant teoritzar aquesta praxi en un joc de retroalimentació viva. 

El que és popular llavors, remet al lloc des de baix, però també, des del que és múltiple on, 
diguem, estem obertes a la coproducció del coneixement amb totes les que participen, entenent 
per feminisme una terra vasta on aportem totes i, on les operacions de dalt que acaben de dictar 
què és i que no és feminisme són realment colonials, en delimitar què és el mateix i com l’alteri-
tat es queda en el cas estrany, l’estranger, l’invasor. 

Això no significa que el feminisme no haja de tindre línies de conflictes, però sempre que siguen 
en pro d’augmentar els horitzons de vida emancipadors per a totes i totis, no a restringir-los o 
limitar-los, així doncs, el feminisme popular s’allunya dels elements punitius que tanquen els 
horitzons d’emancipació i s’escapa de les estratègies punitives de càstig com a solució als con-
flictes i diversitats.

El feminisme suposa doncs, recollir la veu de totes, també les de les dones de la perifèria o dels 
marges, ja que són part del tot, encara que es troben fora del cos principal. Aquesta posició 
dins del sistema que interpel·la cap a l’estatus de marginada fa que les subjectes amb plena 
consciència entenguen i perceben què significa viure dins i fora del sistema alhora. Justament, la 
perifèria o el marge és part d’un tot que les rebutja, però que serveix per a reafirmar i constituir el 
tot. Així, no hi ha pobres sense rics, ni dones maltractades sense maltractadors o, normativitats 
hegemòniques —en la sexualitat, en la raça, etc.— sense diversitats.

Llavors, el paradigma feminista possibilita que les vides es transformen, s’empoderen del marc 
opressor on estan inserides. Un paradigma revolucionari és aquell que provoca, desafia, remou, 
assetja a la veritat establida, a les idees i fets preconcebuts, que ens interpel·len a totes i totis: 
feminismes populars.

Feminismes populars a Amèrica Llatina20 

Allò popular com a terme a Amèrica Llatina té una concepció diferent a l’estat espanyol, per 
exemple, a l’Argentina, on s’utilitza molt el terme popular, molt instaurat en la seua cultura po-
lítica,21 des que es van consolidar els moviments peronistes que no podien anomenar el que 
és obrer perquè molta gent estava fora del marc de la relació salarial. Per això, mentre que en 
l’Estat espanyol s’ha utilitzat molt la concepció de lluita o moviment obrers, a Amèrica Llatina 
s’ha usat més potencialment el popular. 

El popular té doncs, una potència de parlar del que ve des de baix, és un terme que s’usa molt, 
però, hi ha uns altres, per exemple, el concepte de plebeu, que apel·la a l’ingovernable, el menys 

20   Iniciar el recorregut en Amèrica Llatina és un camí difícil d’abastar i, no és l’objectiu central de l’article, perquè és una 
amplitud de realitats molt gran, així que, ens centrarem en descriure la diversitat d’un pensament molt situat des de 
territoris i realitats molt concretes que parla des de diferents llocs i recorreguts. 

21   Té a veure amb la tradició política del peronisme.
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dòcil, apel·la al que escapa de les relacions d’opressió, s’afirma en el que vol i s’atreveix a de-
sordenar. En aquesta categoria del plebeu que ha sorgit molt amb l’eclosió dels feminismes dels 
últims anys, s’apel·la a un feminisme que té el potencial de canviar-ho tot: els àmbits, relacions 
de poder i de vida, i aconsegueix així apel·lar a la desobediència. 

Hi ha un altre terme que ve utilitzant-se molt també, que és feminisme bastard, nomenat per la 
boliviana María Galindo22 i que resulta molt interessant perquè des d’aquesta visió se’ns trau 
de l’opció tramposa entre el mestissatge i l’emblanquiment; és a dir, en una societat que ha de 
pensar el mestís complint l’ordre colonial, i que accepta la posició de poder que es crea des 
del sorgiment de la modernitat, suposa una obediència, que el bastard òbriga la possibilitat a 
trencar amb això, alguna cosa pareguda al que aporta Silvia R. Cusicanqui,23 també boliviana, 
amb les seues cosmologies quítxua i aimara. Aquests conceptes ens permeten filar en allò que 
s’està anomenat, a Amèrica Llatina, els feminismes descolonials o bastards, és a dir, que qües-
tionen la veritat occidental que es planteja des de l’universal, que en realitat és una visió que 
està eurocentrada. Amb açò, la revolució epistèmica per a Amèrica Llatina és realment la seua 
cosmovisió, partint de la possibilitat al múltiple. 

En definitiva, totes aquestes etiquetes el que apel·len és cap a l’occidentalització del saber, al 
que Quijano24 anomenava la colonialitat del saber. Moltes praxis feministes des d’Amèrica Llati-
na no s’han llegit o considerat fins fa ben poc, sobretot, perquè el feminisme occidental ha arribat 
també de manera molt colonitzadora des del seu universalisme, des de la concepció de l’un, per 
tant, és un fet constatable que un feminisme sense una mirada colonial és colonialista i, sense 
una mirada antiracista és racista, segons apunta María Galindo. 

Aquesta presa de consciència ha separat moltes dones llatines del terme del feminisme perquè 
els grinyola aquesta mirada salvadora occidental, que no deixa de ser subalternitzadora. En 
aquests territoris no poden convergir amb la mirada on el gènere se sent com la principal o la 
major opressió —com apel·la el feminisme occidental—, perquè en aquests llocs les principals 
dimensions d’opressió s’han sentit en la raça o la colonialitat. Autores com María Galindo acon-
segueixen amb el terme despatriarcalitzar, descolonitzar i apel·lar a la qüestió de la raça, qüestió 
que es repeteix en moltes visions dels feminismes llatins, per exemple, en la comprensió que 
contempla María Lugones25 de la descolonialitat del gènere —recollint la ferida de la colonització 
d’altres autors— que planteja que el gènere i la raça són violències. Així doncs, el feminisme 
descolonial és també, un corrent acadèmic, un corrent teòric pensat també en les aules, però 
que alhora impregna la praxi i no pot deixar-se de lligar d’una eclosió dels moviments indígenes 
dels anys 90. 

22   María Galindo Neder és una activista boliviana, militant del feminisme radical, escriptora i comunicadora, cofundadora 
del col·lectiu Dones Creant des de 1992.

23   Silvia Rivera Cusicanqui és una sociòloga, activista, teòrica contemporània i historiadora bolivariana, treballa amb 
els moviments indígenes de Bolívia. Aquesta autora critica el multiculturalisme de Mignolo com a neutralitzador 
de les pràctiques descolonitzadores que realment segueixen un biaix colon en participar de l’acadèmia i elaborar 
teories allunyades de les seues arrels (això és una crítica de Cusicanqui, en una reflexió sobre pràctiques i discursos 
descolonitzadors que ajuda a veure fins a on ha calat el colonialisme, i ajuda a repensar-ho tot.

24   Anníbal Quijano (2000) sociòleg peruà ha incorporat el concepte de «colonialitat del saber», derivat del de «colonialitat 
del poder» —patró del poder global—. La colonialitat no és equivalent a colonialisme, seria la lògica que subjau al 
colonialisme, però que està vigent encara, no hi ha modernitat sense colonialisme, això és que la civilització occidental 
és consubstancial a la violència colonial sobre la qual s’ha edificat. 

25   María Lugones, filòsofa feminista, investigadora, professora i activista argentina. Precursora del feminisme 
descolonial.
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Per altre costat, volem (re)conéixer el feminisme indígena26, la praxi que es dona en molts territo-
ris on moltíssimes dones anònimes plantegen el valor de la seua cosmovisió, on la visió del femi-
nisme s’ha vinculat molt en la defensa dels territoris, això ha succeït especialment en els últims 
anys encara que no és nou perquè ve succeint des de la «conquesta» —massacre— d’Amèrica 
Llatina, on la constant ha sigut el procés d’extractivisme27, és a dir, l’espoli dels recursos de la 
mineria, plantacions, etc. Un espoli constant que es manté, però que en els últims cinquanta anys 
amb l’ordre neoliberal i la financerització de l’economia s’ha manifestat especialment virulent. 

Així doncs, d’Amèrica Llatina ens venen conceptes tan interessants com cos i territori, amb la 
noció que es pot fer una analogia interessant entre la conquesta dels territoris —espoli colonial— i 
dels cossos de les dones, que ressona en el lema que ni els territoris ni els cossos de les dones 
són espais de conquesta, analogia amb una ressonància molt forta amb l’ecofeminisme. 

L’ecofeminisme sorgeix als EUA en els anys 70 però ressona moltíssim amb aquesta visió que 
radica principalment a vincular la violència en els territoris i la violència contra les dones, posant 
en valor el sosteniment de la vida. D’aquesta manera, suposa una ruptura molt interessant entre 
el binomi del rural amb l’urbà. Això és súper interessant en comparació amb l’epistemologia euro-
pea, que ha realitzat unes classificacions molt estàtiques del racial, del gènere, etc., així com una 
dicotomia entre el camp i el rural on aquest últim sistemàticament s’infravalora i inferioritza. Així 
doncs, els feminismes indígenes, rurals o llauradors impugnen aquesta desvaloració del camp, 
de fet, s’afirma que la ciutat és parasitària del rural, tal com afirma una llauradora «si el camp 
no menja, la ciutat no sopa», per tant, el treball realitzat en aquests àmbits rurals va més enllà 
del que diga el mercat. En particular, trenquen la visió de la valorització des d’un punt de vista 
capitalista, i col·loquen en el centre, sobretot en els feminismes indígenes —encara que té també 
la seua ressonància en els feminismes llauradors— la qüestió del bon viure, que interpel·la a la 
posada en valor del viure bé. Com expressa una llauradora colombiana, «abans de l’arribada de 
l’agronegoci i de la tecnologia sentien que vivien millor», la qual cosa implica no valorar la merca-
deria, l’objecte, l’artefacte, per damunt de l’aigua neta, de la gestió dels camps i aliments, etc. Així 
els feminismes indígenes i llauradors tenen una genealogia molt llarga, que ha sobreviscut en els 
territoris en forma de lluita i que, a la calor de la globalització i eclosió del feminisme, han fusionat 
consignes en un moviment de «bastardejar» tots aquests conceptes i idees. 

Finalment, hi ha uns feminismes en els marges anomenats perifèrics, afavelats, villers, marginats, 
dels quals clars exemples serien les ocupacions de les terres o el moviment per la cultura mar-
ginal de la ciutat de Sao Paulo, moviment que fa eclosió en els anys 90 i en el qual, a partir del 
2015, les dones comencen a prendre la paraula de forma més activa i qüestionen el masclisme 
a l’interior d’aquestes comunitats. Es revela, d’un costat, un enemic central que està produint 
aquesta violència colonial, en el cas de les perifèries, faveles i viles, la violència és exercida per 
l’Estat —a través de la policia— i de manera institucional. D’altra banda, la violència dels seus 
parells, dels companys masclistes de les seues comunitats. 

Són territoris on sembla que l’Estat no està en termes de proveir serveis públics, però sí que és 
present a l’hora de reprimir aquestes comunitats amb la violència policial. Per tant, són realitats 

26   Entre les seues autores podem destacar a Berta Càceres, Lorena Cabral, Julieta Paredes, Mora Moiyan, Cusicanqui.

27   No sols en el si dels feminismes indígenes —amb la seua visió ancestral—, sinó també, en els llauradors o rurals 
que amb matisos diferents entre l’indígena i el rural, han anat configurant una mirada o cosmovisió on les dones han 
participat en primera línia en la defensa del territori i el rebuig dels extractivismes.



FEMINISMES POPULARS DES DEL SUD GLOBAL
Una recopilació de diferents perspectives enfront del feminisme hegemònic d’occident

21

diferents que requereixen de prioritats diferents, on les praxis d’aquests feminismes canvien les 
prioritats respecte als feminismes hegemònics occidentals, com poden ser (sobre)viure, defensar 
el territori, lluitar per serveis bàsics mínims, defensar-se de la violència de la policia, pel dret a un 
habitatge o per l’endeutament atroç, parlem llavors d’un feminisme situat. 

Per tant, des de la centralitat d’aquests feminismes, es qüestiona l’episteme occidental que es 
construeix sobre el paradigma de l’un i, com assenyala Rita Segato28, és potser la major de les 
batalles, la idea de l’un com a antagonisme principal enfront de la possibilitat d’habitar molts mons, 
cosa que significa entendre que cal parlar de feminismes en plural i, que cadascun d’aquests fe-
minismes té una arrel i una genealogia pròpia que radica en una situació material molt concreta, 
que radica en una història o memòria molt concreta.

Feminismes populars a Espanya

A Espanya, com a Europa, és important revelar la genealogia més enllà del que fins ara s’ha 
(re)conegut, de fet, existeixen elements del mateix popular que no han sigut posats en valor pel 
feminisme hegemònic. Més enllà de la lluita sufragista o la seua versió més individualitzant29 
pels drets civils, hi ha alguna cosa més. L’expressió del popular30 que hi ha tant a Espanya com 
a Europa, va lligat justament al poble-nació, on el poble és el subjecte de la nació. Però, un poble 
que es defineix enfront de l’estranger de les seues fronteres és un, i no una categoria múltiple, 
així doncs, el fet que per a definir-se necessite definir l’estranger, li fa caure en una mirada racista. 

D’un altre costat, en aquests llocs d’enunciació ha funcionat la idea del popular com el populós o 
plebeu, d’aquesta manera, els teòrics plantegen amb el popular un lloc que ens porta a la multitud 
enfront del poble, la multitud com el populós, i també la idea del plebeu com una munió que no 
té acotacions tan clares. Així, en tota la tradició revolucionària europea el popular entés com a 
populós, no com a poble, ha tingut la capacitat també d’excedir el marxisme més clàssic per a 
esmentar i recollir els sectors més subalterns que no entraven dins de la classe obrera tradicional. 
Així doncs, el popular entés com a populós era també el que Gramsci va anomenar les classes 
subalternes, però també, la idea de barri que és un espai geogràfic on es compon la classe obre-
ra, juntament amb altres elements que no encaixen en el concepte d’obrer, i, sobretot, el lloc que 
se situa a les dones. Un lloc que el marxisme clàssic defineix com el lumpen proletariat: gitanes, 
prostitutes, etc., per tant, tots els elements que no encaixen en la definició clàssica i tradicional 
de la classe obrera. 

Aquesta part del popular-populós per a les dones és molt important, perquè durant la tradició del 
moviment obrer aquestes han ocupat una posició subalterna, llavors la genealogia passa per (re)
conéixer a l’element popular-populós que va tindre molta importància en els barris de tot el país, 
per exemple, amb la lluita de les cigarreres31, dones que, des del segle XIX, realitzaven motins i 

28   Rita Laura Segato és una escriptora, antropòloga i activista feminista descolonial argentina.

29   En aquest sentit, és de sobres el reconeixement a Concepción Arenal quan es converteix en la primera dona que 
accedeix i estudia Dret en la universitat disfressada d’home; la pròpia petjada dels debats entre Clara Campoamor 
o Victoria Kent en la conquesta del vot femení que exerciran per primera vegada en 1933 durant la II República o, el 
reconeixement a les acadèmiques contemporànies. 

30   Res té a veure el terme popular amb el Partit Popular, neoliberal i neoconservador que, juntament amb Ciutadans o 
VOX són organitzacions patriarcals, masclistes i antifeministes.

31   Una referència literària d’Emilia Pardo Bazán les recull com a figures rebels i icòniques.
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plantejaven lluites radicals on posaven potes enlaire les ciutats, fins i tot treballant a vegades des 
dels seus domicilis. La seua lluita no se circumscrivia al lloc del conflicte arquetípic —la fàbrica—, 
sinó que recorria els barris. Per tant, són part del germen del moviment obrer en l’estat espanyol, 
no obstant això, en l’educació reglada o en l’imaginari col·lectiu, es continua enunciant el movi-
ment obrer oblidant la importància de les cigarreres. 

Hi ha també, en concret a Espanya, una experiència que no es dona en altres punts d’Europa, 
el feminisme obrer anarquista32 on a partir del segle XIX ja assenyalaven la doble jornada en 
l’àmbit reproductiu i productiu, qüestió que invalida el missatge del feminisme hegemònic quan 
assenyala la incorporació de les dones al mercat de treball en l’últim terç del segle XX. Així doncs, 
és l’extrema dreta amb la guerra civil i, el franquisme posterior, qui talla de manera radical tots 
els avanços de les dones. En aquest sentit, és constatable que en tots els moments reaccionaris 
de la història de l’estat espanyol quan la dreta o extrema dreta aconsegueix el poder hi ha una 
tornada a la patriarcalització de la societat, on els avanços de les dones es tallen en sec i són 
recloses a l’àmbit domèstic. 

Durant la Dictadura de Primo de Rivera (segle XIX) i durant la República, es va generant un caldo 
de cultiu d’idees feministes que van assentant-se en els barris, fàbriques i en les vagues de les 
dones. Idees presents en l’actualitat, per exemple, en la petjada de les mestres durant la II Re-
pública. De fet, hi ha dones que es consoliden en organitzacions obreres feministes com Teresa 
Claramount, fet que li dona una clara centralitat a l’educació entre homes i dones que, conforma-
rà, posteriorment en els anys 70, un fil genealògic de les vindicacions principals del feminisme 
entorn a la coeducació com a element pedagògic, que té a veure no sols amb el component més 
burgés de les mestres que estaven en la institució de lliure ensenyament durant la II República, 
sinó del que va ser tota l’escola moderna lligada a la tradició de Feinet —escola rural—, on mol-
tes dones implicades van haver d’exiliar-se o van ser destituïdes, i van viure en condicions molt 
miserables a causa de la forta repressió.

Una altra fita interessant són les lluites per la carestia de la vida a la fi de la dècada dels anys 
50 en ple franquisme, que culmina en la dècada dels 60, amb la creació de les associacions 
de mestresses de casa, per a canalitzar d’alguna manera, aquest malestar de gènere present. 
Aquestes lluites contra la carestia de la vida que es canalitzen a través de les associacions de 
mestresses de casa tenen una certa ambivalència, perquè ací les dones encara es mobilitzen 
com a esposes i mares. A més, encara que les associacions de mestresses de casa naixen a la 
calor de la secció femenina en el marc de l’estructura franquista33 posteriorment, el Partit Comu-
nista d’Espanya conquista una presència molt gran en aquestes associacions, encara que amb 
una certa subalternitat a la lluita obrera, en una manera que es considerava un acompanyament 
a la lluita central dels homes.

Durant la dècada dels 60-70 es torna a veure una història del feminisme espanyol que posa l’ac-
cent en les dones que venien d’estrats més intel·lectualitzats, encara que hi ha fenòmens paral-
lels a Catalunya, Astúries i el País Basc, poc (re)coneguts, com van ser les vocalies de les dones 
vinculades amb les associacions de dones. Els arxius assenyalen que en aquell moment en què 

32   En concret el moviment anarquista no era particularment feminista, de fet, la participació de les dones en la FAI i CNT 
va estar durant molt de temps prohibida.

33   Dins de la seua línia estratègica general de dinamitar el franquisme a través de la participació limitada en unes certes 
institucions permeses, igual que succeïra amb el sindicat vertical i, el posterior germen de les Comissions Obreres 
(CCOO).
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les vagues obreres desborden les fàbriques i s’ixen del seu lloc d’origen per a situar-se a les ciu-
tats, envaint-les i polititzant cada vegada més subjectes socials, entre els quals també estan les 
dones. En aquest context d’efervescència comencen a sorgir les vindicacions feministes en les 
associacions veïnals, que funcionen com a punt de connexió entre les vindicacions de les dones 
i les veïnals, practicant una interseccionalitat encara que no parlaren des d’aquesta enunciació: 
assenyalaven que les reivindicacions de les dones no s’han de subalternar a la lluita obrera, i així 
parlaven de sexualitat lliure, abolició de la família, drets reproductius, xarxes de suport per a l’ac-
cés a l’avortament, serveis públics per a socialitzar els treballs de cures… Aquestes associacions 
veïnals estan protagonitzades per dones comunistes, però, també, dones independents o d’acció 
catòlica, fet que genera una diversitat interseccional i que dona riquesa .

Actualment, en l’estat espanyol el que més sembla que es desmarca dels elements reaccionaris 
del feminisme hegemònic és el feminisme interseccional, on es contempla l’encreuament de dife-
rents opressions, és a dir, no contempla només l’opressió patriarcal, sinó que està atenta a qual-
sevol opressió amb la qual convergisca. No obstant això, el més semblant al múltiple, el populós, 
que considera la lluita de les dones, que posa en el centre la vida, són feminismes que sorgeixen 
en els camps, en els barris, en els suds globals, que és el lloc del comunitari i que fuig de la 
individualització d’un feminisme més d’elit, que no acaba de fer aterrar el terme d’intersecciona-
litat, sinó que l’aplica des de la seua pròpia praxi i del qual podem sostraure dues constatacions 
evidents. La primera constatació és que els nous terrenys de valorització del capital, és a dir, els 
llocs on més s’està intensificant el sofriment, l’explotació, precarietat, violència i on més acumula-
ció està tenint el capital, són el cos, la terra i les cures. La conjunció d’aquestes tres variables, de 
nou està sent protagonitzada per les lluites de les dones: aparadores,34 les cambreres de pisos, 
rurals, en les residències durant la COVID-19, en els camps, les treballadores domèstiques i agrí-
coles, netejadores dels hospitals que denuncien la privatització dels serveis públics; en resum un 
conjunt de lluites que assenyalen que el capital extrau cada vegada més acumulació de terrenys i 
de cures i del cos, i que les que prenen la paraula i ho denuncien són les dones, dibuixant formes 
de resistència. 

Al seu torn, la segona constatació és que, en aquest context, el llenguatge dels drets que inter-
pel·la l’Estat i les institucions europees cada vegada és més impotent perquè en l’era neoliberal 
de la financerització de l’economia, l’estat i aquestes institucions es queden en declaracions, en 
pura retòrica. Així doncs, cada vegada és més important en el context de la globalització, trobar 
pràctiques d’autoprotecció, de pedagogia, d’institucionalitat alternativa en el cos, les cures i la 
terra. Aplicar la lent feminista a l’anàlisi permet veure més que quan només apliquem la lent obre-
ra, perquè resulta més estreta en mirar només l’àmbit productiu; mentre que la feminista abasta 
el deute com a mecanisme d’extraure energia vital, com que quan s’explota les jornaleres també 
importa el que passa amb la terra, i es forma tot un fil que connecta la lluita obrera amb l’ecolo-
gista i feminista. Un clar exemple d’aquest horitzó esperançador del feminisme popular serien els 
col·lectius de Jornaleres en Lluita de Huelva o la participació de les dones en les PAH’s, fets que 
les empodera enfront de la violència immobiliària i masclista dins de col·lectius que estan posant 
en valor la defensa de les seues condicions materials de l’existència i transgredeix la qüestió 
purament laboral-salarial. 

34   Un col·lectiu del País Valencià en l’actualitat que està patint les pitjors condicions laborals possible però que van 
decidir organitzar-se i dignificar les seues vides. Les seues històries de vida, dècades cosint sabates en un racó de les 
seues cases, cobrant misèria i en condicions de clandestinitat, submergides en l’economia informal, sense un marc 
legal que les empare i (re)conega els seus drets laborals. Perquè hui dia pateixen en els seus cossos, en la seua pròpia 
salut, les conseqüències d’aquelles condicions laborals d’esclavitud.
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Durant el 8M del 2022 el feminisme al carrer vindicava també, en el marc del context de la guerra 
d’Ucraïna, la militarització de la societat, que promou la utilització de les armes per damunt de 
la vida de les persones. Una societat alternativa al sistema capitalista, heteropatriarcal, racista i 
colonial requereix ser pacifista. De la mateixa manera, en el marc d’un feminisme interseccional, 
es reivindica també la derogació de la Llei d’estrangeria, i alhora que es recullen signatures per a 
la campanya de Regulació Ja, demana el tancament dels CIE, la derogació de la reforma laboral 
i de la Llei Mordassa, la integració de les treballadores de la llar i de les cures al Règim de la 
Seguretat Social, la millora del sistema de pensions, millors polítiques públiques d’habitatge, la 
justícia climàtica, etc.

Les últimes manifestacions des de finals de la segona dècada del segle XXI descriuen la força del 
feminisme en forma de cansament de milions de dones, i uns quants homes, que han reaccionat 
de manera convincent a unes societats travessades per la jerarquia, individualisme, violència, 
desigualtat, discriminació i egoisme.

Conclusions
ELS FEMINISMES POPULARS COM MARC I PRAXI 
ESPERANÇADORA

De la història del feminisme sempre coneixem i es divulguen els mateixos episodis, el mateix relat 
etnocèntric: grans dones il·lustrades de la revolució francesa, sufragistes angleses i nord-ameri-
canes. Aquesta és una part de la història que, a més, pertany a una genealogia molt llunyana en 
el temps i espai, que cal (re)conéixer, però no pot ser l’única visibilitzada. Són exemples, a més 
de demandes civils, però que no posen en dubte els fonaments del sistema patriarcal i capitalista, 
com fan les dones que han lluitat i lluiten per millorar les seues condicions vitals.

En els últims anys s’ha fet present de nou el debat sobre el subjecte del feminisme. D’un costat, 
una postura que torna a dibuixar els contorns de la identitat «dona», des de la posició biologis-
ta-essencialista. La idea que el sexe és una cosa natural mentre el gènere es construeix soci-
alment explica la naturalització del sexe dins de la lògica del binarisme de gènere. Així, Butler 
(1990)35 assenyala que no és que el cos no siga material, sinó que accedim a aquesta materialitat 
a través d’una «lent», un imaginari social contextualitzat històricament. Constitueix una lúcida 
crítica, una disputa a la idea essencialista que les identitats de gènere són immutables i troben el 
seu arrelament en la naturalesa, en el cos o en una heterosexualitat normativa i obligada.

No obstant això, el subjecte dona des de la dècada dels 80’ s’ha anat ampliant a les done(s) (Tru-
jillo, 2011) i es deixa costat el binarisme sexual o, més ben dit, s’amplia aquest binarisme sexual. 
Sobre això, han reflexionat teòricament Monique Wittig, Adrienne Rich, Teresa de Lauretis, Gloria 
Anzaldúa, Judith Butler, entre d’altres, igual que en el marc del carrer (Trujillo, 2022: 45) se’ns 
ha acostat al debat sobre el caràcter socialment construït del gènere en l’activa participació en 
moviments de la diversitat sexual, desessencialitzant el sexe i el gènere amb el qüestionament de 

35   Butler, J. (2007). El gènere en disputa. El feminisme i la subversió de la identitat. Barcelona: Paidós.
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les categories de dona i dones pel significant polític. Tanmateix, el feminisme hegemònic planteja 
que això és una manera d’esborrar les dones com a subjectes polítiques, la qual cosa és con-
testat per aquesta perspectiva com que és justament el contrari, ampliar i complicar el subjecte 
polític del feminisme. Cal recordar la mateixa disputa que va succeir a l’inici amb el feminisme 
blanc, hetero i de classe mitjana, que quan va intentar esborrar «les altres» —negres, lesbianes, 
xicanes, trans— que es van alçar i van dir basta al feminisme hegemònic. 

El(s) feminisme(s) han anat madurant i reflexionant sobre si mateix, aconseguint una inabastable 
extensió amb tota la seua complexitat, fins a la primera vaga general feminista internacional en 
el 2018, que fins i tot va resignificar el concepte de la vaga i va considerar l’àmbit de les cures 
i el treball reproductiu. A aquest moment d’unió l’acompanya també una certa tensió en temes 
concrets: llei trans, abolicionisme vs regulació de la prostitució, així com la mateixa enunciació 
del(s) feminisme(s). 

Per primera vegada hi ha hagut dues convocatòries en l’últim 8 de març del 2022 en l’Estat es-
panyol, una d’elles promogudes per grups de molt de poder i visibilitat, no obstant això, la convo-
catòria amb l’agenda més inclusiva va resultar absolutament majoritària, per la qual cosa podem 
assenyalar que hi ha una major abraçada als feminismes més populosos que té a veure amb un 
horitzó més emancipador i menys reaccionari. A Espanya és bastant notòria aquesta tensió entre 
un feminisme amb molta presència en les institucions i mitjans de comunicació que divergeix de la 
praxi feminista, dels feminismes dels barris i territoris, que és majoritari. Així doncs, la realitat en 
aquests espais està molt més protagonitzada pel feminisme inclusiu popular. Aquesta disputa ara 
es veu molt clara, però existeix des que el feminisme s’anomena, així mateix, tal com assenyala 
Ángela Davis en el seu llibre Dona, Raça i Classe,36 durant la primera ona feminista es deixava de 
costat a les dones negres, per tant, sempre hi ha hagut una deriva més classista, colonialista i 
racista del feminisme occidental, que ha tingut una expressió més institucional i excloent. 

En els últims anys, el moviment feminista ha sigut i és un present vital i esperançador per a co-
mençar a cuidar la vida, per a donar-li sentit a una altra mirada civilitzadora que no pose en perill 
la vida. El moviment, a més, està sent de tall internacional i amb una multiplicitat de lluites. S’evi-
dencia que els feminismes37 transcendeixen qualsevol frontera i/o àmbit, i les últimes vagues ge-
nerals han marcat un llindar en l’escalada de la mobilització, en la visibilització de les denúncies. 

L’ADN del personal és polític, és un pensament situat, és un fer micropolític, perquè part de la 
batalla del feminisme se situa a desconstruir com hem sigut fetes com a subjectes per a poder 
accedir al camí emancipador, qüestionant i desfent el(s) poder(s). La tradició feminista atresora 
antídots contra aquesta mena de valors o elements patriarcals tant en la seua praxi com en la 
teoria. 

En resum, amb la crítica al feminisme hegemònic el que s’ha aconseguit és revelar els biaixos 
que el sostenen dins dels marcs d’una civilització que atempta contra la vida. La unicitat, allò uni-
versalitzant, la pretensió de veritat única i salvació i el desenvolupisme extractivista no permeten 
un marc emancipador per als éssers humans, i no humans, perquè a més de defensar només els 

36   Davis, A. (2004). Dones, raça i classe. Madrid: Akal. En aquesta societat no n’hi ha prou amb sentir-se no racista, cal 
ser antiracista.

37   Parlem de feminisme(s) perquè són diverses maneres de vivenciar i vindicar què és el feminisme, perquè les dones 
som diverses, travessades per elements comuns, però en diferents posicions de subordinació.
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privilegis d’uns pocs, colpeja les condicions de vida del Sud Global des d’aquell lloc del privilegi i 
acaba posant en perill la vida en el planeta en aquest marc civilitzador.

Els moviments feministes com les Kellys, associacions de treballadores de la llar, o les Jornaleres 
de Huelva en Lluita, entre d’altres, i molts altres moviments populars del Sud geogràfic són una 
xutada d’energia, il·lusió i esperança. Des d’un enfocament sistèmic o des de les interdependèn-
cies en la seua concepció més àmplia —cultures, societats, ancestres, etc.—, des de l’abordatge 
grupal i comunitari (sobre)viuen a unes condicions molt virulentes. Eixint del paradigma de les 
individualitats, tixen benestar i autocura des d’una perspectiva sociocomunitària.

Així doncs, malgrat que encara existisquen condicions vitals que reflecteixen un estatus de se-
gona ciutadania, les dones han tingut voluntat activa en les lluites i moviments socials durant els 
últims quatre segles. Sense exercir lideratges carregats de poder simbòlic han avançat malgrat 
les incomoditats, obstacles i estereotips hostils que s’han trobat. I han revelat l’exclusió pel simple 
fet de ser dones, com a resultat de l’expropiació política, jeràrquica i altres formes de conseqüèn-
cies com la discriminació i segregació que, lluny de disminuir, es manté i avança. 

El patriarcat se sustenta també en el que Pierre Bourdieu en els 70 va encunyar com a violència 
simbòlica, on els dominadors exerceixen una mena de violència indirecta —i no físicament di-
recta— en contra de les dominades, les quals no l’evidencien i no tenen consciència d’aquestes 
pràctiques que concorren en contra de les seues vides, sinó que són còmplices de la dominació 
a la qual estan sotmeses. 

La violència patriarcal s’interioritza i normalitza fins a tal punt que es pensa que sempre fou així i 
es legitima la falta de consciència i coneixement d’aquests valors, posicions i llocs de la societat 
com a inqüestionables i immutables. Aquesta violència simbòlica es reforça en la societat a través 
del capital simbòlic que incorporem al llarg de la nostra socialització diferencial entre homes i do-
nes. Així, per exemple, els mitjans de comunicació continuen hui dia reforçant els estereotips de 
gènere, en el gros de la seua oferta treballen des del model binari; assenyalen la necessitat que 
la corporeïtat de les dones s’homogenitze i modele al cànon de bellesa38 establit; restringeixen la 
mobilitat de les dones, limiten els seus moviments39 o les orienta a posicions i llocs que ocupar 
en la societat subalterns; amb un llenguatge tradicionalment masclista i racista;40 manipulen la 
història i invisibilitzen els cossos colonitzats des del BBVhA.41

No ser conscient que es viu en societats amb grans privilegis que ostenten només una xicoteta 
part de la població permet que els privilegis es consagren i s’eternitzen; ja que els privilegis sem-
pre s’adquireixen a costa dels drets d’unes altres. Fer-se conscient de tota aquesta realitat és el 
primer pas per a emprendre un procés d’apoderament. Per a realitzar aquest salt qualitatiu, les 
dones han hagut de prendre plena consciència de la seua situació, del context legal i sociopolític 

38   Amb operacions de pits; sostenidors push-up; cremes antiarrugues; tints de pèls; tacons; maquillatges; dilatadors de 
llavis per succió; operacions biquini; etc.

39   Burca; roba occidental orientada a realçar la nostra figura.

40   Pense’s en aquestes expressions, per exemple: «treball de xinesos», «sudaca», «negrata», «moro», «treballar com un 
moro», «quin conyàs», «anar fet un gitano», «feliç com un nan», i que, encara que no hi haja mala intenció en els qui 
l’expressen, perpetua un capital simbòlic masclista i racista.

41   L’home de classe social alta, blanc, adult, heterosexual i occidental que imposa una posició de privilegi i dominació.
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que les envolta i, exercir les seues decisions des del coneixement situat42 que dona (re)conéixer 
el perquè de les seues condicions i el lloc on poder arribar. A aquest procés li diem procés d’apo-
derament. Un lloc per a poder ser i estar amb causa de coneixement. D’una banda, el camí que et 
permet ser, després de despullar la tela de rols i estereotips que ens envolten, i de l’altra, caminar 
de manera col·lectiva conformen feminismes populars, perquè es realitza des d’una posició inter-
seccional de praxi.

No obstant això, no tots els feminismes parteixen d’aquesta singularitat. De fet, hui més que mai 
s’evidencien diferents maneres d’habitar el feminisme. D’un costat, el plantejament igualitari entre 
homes i dones, que concentra tot aquest procés d’empoderament en la necessitat d’aconseguir 
la igualtat entre homes i dones, sense considerar que els feminismes no són un espai únic d’em-
poderament personal, sinó que recullen una dimensió col·lectiva; la qual, des d’una perspectiva 
interseccional, planteja la necessitat d’anar més enllà del sistema actual i vindica que no és tant 
una igualtat a l’estatus dels homes sinó la desconstrucció d’un món no sols androcèntric, sinó 
també antropocèntric i etnocèntric. 

Així doncs, els empoderaments col·lectius d’aquests feminismes vindiquen posar la cura de la 
vida en el centre de l’organització social, política i econòmica; (re)pensar i transformar les rela-
cions de colonialitat, racisme i classisme que el món globalitzat occidental ha imposat, així com, 
(re)pensar les relacions d’ecocidi amb el planeta Terra i el medi que habitem. Però, més enllà 
d’aquesta interseccionalitat, el fet de no aplicar-la suposa partir de la configuració i consagració 
de les «democràcies» occidentals i de com aquestes han espoliat el Sud Global —més enllà del 
Sud Geogràfic—, i han deixat en la cuneta moltes de les dones que la perspectiva del feminisme 
il·lustrat no contempla: dones pobres, indígenes, racialitzades, dones trans, treballadores, obre-
res de les maquiles; etc.

Participar del lloc de la igualtat occidental genera desigualtat i injustícia que romanen en el marge 
el Sud Global. El plantejament que no considere els diferents feminismes populars es queda 
en el pla d’aconseguir la igualtat en un món travessat per diferents dominacions, perquè el que 
vindiquen aquests feminismes no és només l’equitat de possessions, oportunitats, condicions i 
tracte, sinó la desconstrucció de qualsevol sistema de dominació que privilegie i genere injustícia.

Per a detectar aquestes situacions d’injustícia és necessari mirar el món des de l’equitat  i no des 
de la igualtat; perquè el món que es planteja des dels feminismes populars travessa la realitat des 
de la consciència plena de com s’organitzen els privilegis en les nostres societats, d’ací ve que 
aplicar els criteris d’equitat puga garantir aquest horitzó d’igualtat, no obstant això, el fet d’aspirar 
a igualar-nos estadísticament sobre un model de societat que es construeix sobre la base del 
privilegi, extractivisme i desigualtat mai permetrà aconseguir la igualtat efectiva, ja que els fona-
ments de les bases de la desigualtat mai seran desconstruïts. Així, el plantejament del feminisme 
des de la igualtat no és un horitzó transformador que sosté, a més, la possibilitat de posar en el 
centre la vida, humana i no humana.

Per tant, com assenyala Lagarde (2014: 93)43 la construcció de l’equitat, és a dir, de la igualtat 
a partir de la diferència requereix establir (…) límits a la impunitat, a la violència, a la tutela dels 
homes i de les institucions sobre les dones. Requereix justícia reparadora, coeducativa, trans-

42   Haraway, D. (1991). Ciència, cíborgs i dones: la reinvenció de la naturalesa. Madrid: Cátedra.

43  Lagarde, M (2014). El feminisme en la meua vida. Fites, claus i topies. Quaderns inacabats 65. Madrid: Horas y horas.
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formadora de consciències, de maneres de ser i maneres de viure. Per a això, una clau segons 
l’autora és reconéixer els mecanismes de dominació que ens alienen, cosifiquen i subsumeixen; 
anomenar-los, desnaturalitzar-los i col·locar-los en una convivència harmoniosa en cada racó del 
planeta.

En definitiva, no es tracta d’aconseguir els drets dels homes, sinó de construir unes societats 
consolidades en la cura i el respecte a la diversitat que aspiren a erradicar la desigualtat i els privi-
legis ja procedisquen de la supremacia de gènere, classe, blancor, binarisme sexual o de l’humà, i 
travessen tot tipus d’institucions: legals, jurídiques, polítiques, amoroses, personals, sexuals, etc. 
I tot tipus de cossos. Els feminismes populars des d’aquesta perspectiva interseccional aborden 
la possibilitat de transformar-ho tot i, a totis, són feminismes per a un horitzó esperançador.
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Resum 
Aquest article té com a objectiu analitzar 
el sorgiment del Movimento de Mulheres 

Camponesas en l’estat de Río Grande do Sul, 
al Brasil, des dels feminismes interseccionals, 

descolonials i les perspectives epistemològiques 
del Sud Global i comprendre el context en el qual 

viuen les dones que conformen el moviment. 
Tot això amb l’objectiu d’aportar al feminisme 

acadèmic europeu hegemònic una anàlisi de les 
diferents realitats de les dones europees.
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INTRODUCCIÓ

Aquest article té com a objectiu analitzar el sorgiment del Movimento de Mulheres Camponesas 
[(MMC), Moviment de Dones Camperoles (MDC) en la seua traducció al valencià] a la regió sud 
del Brasil, concretament en l’estat de Río Grande do Sul, que és on se situa aquest moviment 
de dones.

Es parteix de la premissa que «dona», tal com ho plantegen els feminismes interseccionals, 
descolonials i les perspectives epistemològiques del Sud Global no és una categoria ahistòrica, 
universal i essencialista. És necessari comprendre el context en què viuen les diferents dones 
per a entendre com es formen les organitzacions feministes i es construeixen els feminismes, és 
a dir, contar la història des de la perspectiva del coneixement situat. 

En la primera sessió del capítol es presenta la fonamentació teòrica de la investigació. En la se-
gona, el sorgiment de l’MMC i del feminisme llaurador popular a la regió citada. Finalment, en la 
tercera, es mostren les conclusions i aportacions des de la interseccionalitat i la descolonialitat al 
feminisme acadèmic europeu hegemònic. Esperem contribuir en els esforços de complexització 
de les diverses realitats femenines al Nord Global a partir d’una mirada des del Sud Global.

CONTEXT TEÒRIC: INTERSECCIONALITAT I FEMINISMES 
DESCOLONIALS

Des del feminisme negre dels Estats Units es va elaborar el concepte d’interseccionalitat (Crens-
haw, 1989) per a teoritzar i promoure transformacions socials des del punt de vista de les dones 
negres d’aquest país. Segons el concepte d’interseccionalitat, «dona» no és una categoria univer-
sal, ahistòrica i essencialista. Brah i Phoenix (2004) afirmen que la interseccionalitat es refereix 
als «complexos, irreductibles, variats i variables efectes que transcorren quan múltiples eixos de 
diferenciació —econòmica, política, cultural, psíquica, subjectiva i experiencial— es creuen en 
contextos històricament específics» (Brah; Phoenix, 2004, pàg. 76). Crenshaw (2002) afirma que 
el concepte té per objectiu «capturar les conseqüències estructurals i dinàmiques de la interacció 
entre dos o més eixos de subordinació» (Crenshaw, 2002, pàg. 177) de les dones, la qual cosa 
resulta en subjectes que no poden ser considerats aïllats del context en el qual viuen. La inter-
seccionalitat, per tant, es refereix a les matrius de múltiples opressions per mitjà de les quals els 
subjectes individuals i col·lectius experimenten la vida quotidianament i tenen diferent accés als 
poders materials i simbòlics d’una societat.

Existeixen diversos eixos estructurals d’organització social que travessen de manera intersec-
cional els subjectes i fan que cadascun d’aquests eixos es constituïsca i siga constituït pels 
altres. No es tracta per tant de superposicions d’opressions sinó de nusos crítics d’opressió. 
Raça i gènere, exemples utilitzats per Crenshaw (1989) en l’elaboració del concepte, són mar-
cadors inseparables en la vida quotidiana de les dones negres estatunidenques. La societat no 
les veu primer com a dones i després com a negres o a l’inrevés, les veu al mateix temps com 
a dones negres. És com a dones negres que elles són jerarquitzades en l’ordenament social 
estatunidenc.

Des del Sud Global, les dones feministes llatinoamericanes, del Carib, indígenes, rurals han dia-
logat amb la interseccionalitat en el desenvolupament dels feminismes descolonials, els quals es 
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constitueixen com una aposta epistèmica que critica no sols la producció del coneixement des 
de les Humanitats, sinó també el mateix pensament feminista clàssic des de les veus margina-
litzades i subalternes dels «Altres» feminismes (Espinosa-Miñoso, 2014). La crítica al feminisme 
clàssic, hegemònic en les agendes d’investigació acadèmica del Nord Global (i del Sud Glo-
bal en molts casos), es fa amb base en el mateix punt de partida del feminisme interseccional: 
dona no és una categoria ahistòrica, essencialista i universal. La producció de la teoria feminista 
clàssica és esbiaixada per l’eurocentrisme, el racisme i la colonialitat del context en què va ser 
desenvolupada. El racisme i la colonialitat no són un fenomen, sinó una episteme intrínseca a 
la modernitat i els projectes d’alliberament en què es va desenvolupar el feminisme hegemònic 
(Espinosa-Miñoso, 2014).

El feminisme descolonial fa la crítica al subjecte universal «dona» i a la visió epistèmica que 
el fonamenta, alhora que postula la inseparabilitat de gènere d’altres eixos d’opressió per a 
comprendre les realitats de les dones en contextos situats històricament i social. El gènere mai 
opera de manera separada; les dones no existeixen malgrat la seua classe social, el seu terri-
tori, la seua racialització (blanca i no blanca) i condició de migrants o no migrants. Existeixen i 
són socialment diferenciades i jerarquitzades per mitjà d’aquests marcadors en intersecció amb 
el gènere. 

Des dels feminismes interseccionals i descolonials construïts a partir de les veus subalternes 
del Sud i Nord Globals es comprén que cal parlar de «dones» i no de «dona», atés que l’ex-
periència de ser dona varia segons la societat, el temps històric i els marcadors socials que 
s’interseccionalitzen en aquesta experiència quotidiana. Sobre això afirma Barrios (1995): «el 
punt de vista de ‘les dones’ no pot mai ser pensat ni tractat des de la presumpció d’una identitat 
única, perquè l’experiència de ser dona es dona de manera social i històricament determinada. 
Per tant, considerar a penes la categoria gènere en les investigacions i en la pràctica feminista, 
com si gènere fora separable d’altres categories socials determinants per a l’estructuració del 
poder en les societats, és insuficient». Els diferents contextos de les societats han de ser portats 
en consideració, com una aportació des de la qual els feminismes produïsquen un coneixement 
situat sobre la realitat de les dones i sobre les pròpies epistemes (Espinosa-Miñoso, 2020). La 
qüestió passa a ser de quines dones es parla quan parlem de dones? I, també important, de 
quines dones no s’està parlant?

Assumir tal complexitat implica pensar el feminisme, o millor, els feminismes, com a quadres poli-
facètics. Perquè el feminisme entra en l’esfera de la cultura, de la política i de l’economia, se situa 
en el camp de les contingències i lídia no amb un subjecte aïllat del seu context, sinó amb dones, 
en el plural, de diferents realitats (Calvi, 2016). D’aquesta manera, diversos subjectes, demandes, 
epistemes i accions són constituïts a partir de les interseccionalitats, la qual cosa obri espai per 
a parlar no de feminisme, sinó de feminismes: «diferents feminismes poden ara ser vistos com a 
representació de relacions històricament contingents, contestant a camps de discurs i múltiples 
posicions del subjecte» (Brah, 2004, pàg. 9). 

EL MMC I EL FEMINISME LLAURADOR POPULAR

En aquest apartat s’aborda el context de sorgiment del MMC, del feminisme llaurador popular 
i els corrents que fan part de la construcció històrica de l’organització en Río Grande do Sul al 
Brasil.
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De les Comunitats Eclesiàstiques de Base (CEBs) i Pastorais Sociais: la 
maternitat militant i l’inici de la mobilització política de les treballadores 
rurals
La història del feminisme llaurador popular, a Río Grande do Sul, comença en la dècada dels 
70. El medi rural, que abans es caracteritzava per xicotetes propietats familiars, va patir un gran 
dinamisme que va tindre com a conseqüència l’augment de la producció agrícola i del «mercat 
intern per a producció industrial» (Navarro, 1996, pàg. 31). Arran d’això, terres abans cultivades 
per nuclis familiars van passar a ser cultivades per empreses en escala industrial, fet que va 
començar l’anomenat agronegoci. L’empobriment de la població rural que no va tindre condicions 
de competir amb una agricultura altament mecanitzada i en escala industrial, la concentració de 
terres i l’èxode rural van ser conseqüències d’aquest procés. 

L’Església Catòlica a través del seu vessant més progressista, la Teologia de l’Alliberament, va 
tindre un paper fonamental per a fer front a l’empobriment de la població rural en les dècades dels 
70 i 80 (Navarro, 1996). Els i les religioses adeptes d’aquesta Teologia van començar un procés 
amb les i els treballadors rurals d’enfortiment dels vincles amb la comunitat i la lluita per a garantir 
terres i drets socials bàsics en el camp.

La Teologia de l’Alliberament té com a premisses les idees que la injustícia social és produïda 
pels éssers humans i contrària a les lleis divines; per això el «Regne de Déu» descrit en la Bíblia 
no és una qüestió post mortem, sinó una qüestió terrenal que ha de ser experimentada en vida. 
Per a això és necessari construir una societat ancorada en la igualtat i justícia social, on no hi 
haja ni explotats, ni explotadors. Basada en aquestes premisses, la Teologia de l’Alliberament va 
començar un treball militant d’organització popular amb treballadors rurals en la lluita contra la 
pobresa per mitjà de les Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) i de les pastorals socials. 

Les CEBs eren nuclis religiosos territorialitzats, espais en què als treballadors rurals se’ls do-
nava formació religiosa i política, construint diàlegs sobre els problemes de la comunitat i com 
solucionar-los (Schaaf, 2001). Les paràboles bíbliques eren utilitzades com a metàfores per a la 
politització de la seua quotidianitat i s’instrumentalitzaven perquè pogueren comprendre la seua 
realitat i alimentar la il·lusió d’un futur millor. 

Per part seua, les Pastorais Sociais oferien capacitacions anuals a càrrec de laics i eclesiàstics 
per a la formació de lideratges comunitaris. Aquests lideratges passaven per un període d’un any 
de formació per a després treballar en la conscienciació i organització de la base militant en les 
comunitats rurals (Schaaf, 2001). El mètode de treball que s’ensenyava en les Pastorals i en les 
CEBs era conegut com «veure, jutjar i fer»: mirar la realitat, comprendre les seues dinàmiques 
socials i polítiques i actuar per a transformar-la (Cartilha Educação Popular e Organização de 
Mulheres, 2010). Segons Don Orlando Dotti: «com a cristians, necessitem col·locar-nos davant 
de la proposta de vida i acció de Jesús Crist per a jutjar a la realitat, transformar la nostra pròpia 
vida i actuar en aquest món perquè siga més conforme a l’Evangeli» (Schaaf, 2001, pàg. 131). Per 
tant, tot el treball de les CEBs i pastorals socials estava basat i tenia com a objectiu l’organització 
popular. En aquest sentit, l’organització era condició sine qua non per a acabar amb l’explotació 
dels treballadors rurals. De forma col·lectiva es creava consciència de les condicions materials en 
què es vivia i del funcionament del sistema polític i econòmic, objectiu pel qual la transformació de 
la societat depenia de la lluita, la qual només seria eficaç si d’ella participaven tots els treballadors 
i treballadores rurals en unió.
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No obstant això, la mobilització política femenina era més difícil comparada a la masculina a 
causa de la rígida divisió sexual del treball en el medi rural. Els homes eren els caps de llar i feien 
les tasques considerades com a «treball», la qual cosa els va proporcionar el reconeixement 
legal, amb documentació, com a treballadors rurals. Ells es dedicaven al treball amb màquines 
més pesades o amb més exigència en termes de tecnologia, a la producció destinada al mercat, 
a les relacions comercials de compravenda i a l’administració de les finances de la propietat. En 
canvi, les dones es dedicaven a les faenes de casa: cuinar, netejar la casa, exercir els papers de 
mares i esposes, cuidar de l’alimentació i de la salut dels fills i el marit. A més, tenien les tasques 
de l’agricultura: la cura de l’hort per a consum familiar, dels animals, de la plantació de fruites i 
de la part de la producció destinada per al mercat. Les tasques femenines no eren considerades 
treball, sinó «serveis» (Salvaro; Lago; Wolff, 2013) i a elles no se’ls va reconéixer legalment com 
a treballadores rurals. Aquesta situació va comportar la desprotecció social de les dones que no 
tenien accés als drets de la Seguretat Social vinculats al treball (Calvi, 2013).

La divisió sexual del treball en el medi rural col·locava les dones en una situació d’aïllament de 
la vida pública de la comunitat (Schaaf, 2010). La vida restringida a la casa, amb pocs moments 
d’interacció social no incentivava les dones a pensar més enllà de les necessitats de la família. De 
fet, elles no eren incentivades a pensar en si mateixes més enllà dels rols de mares i esposes, fins 
i tot les converses amb altres dones, quan existien, eren sobre la vida domèstica i no les posaven 
en el centre de les converses. La falta de reconeixement de les dones en l’esfera pública es nota 
en el que diu Adélia Schmitz, lideresa de l’MMC a l’estat de Santa Catarina:

En una reunió, una de les primeres també sobre la qüestió de gènere, ella [la coordina-
dora de la reunió] va dir: «Mira que fàcil és quan algú pregunta, que fàcil és contestar: 
nosaltres som esposes de tal. Quan nosaltres comprarem alguna cosa la factura ix a nom 
del marit. Nosaltres també tenim nom, també som algú, també tenim identitat. Nosaltres 
no som l’esposa d’en tal». Jo li vaig dir: «Tens raó! Estem fent tot malament». Vaig eixir de 
la reunió, aní al mercat i les meues ulleres es van caure a terra i es trencaren. Vaig anar a 
l’oculista, perquè sense ulleres no puc llegir. Aní a l’oculista a arreglar les meues ulleres. 
Ell va dir: «Hauré de quedar-me amb les teues ulleres, no puc arreglar-les ara. Me les 
pot deixar fins demà?». —«Puc.» Llavors ell va agafar un paper: «Quin és el nom del seu 
marit?» Bum! Vaig recordar el que diguérem en la reunió. Llavors li vaig dir: «El meu nom 
és Adélia Schmitz.»— «I el nom del seu marit?» Jo vaig dir: «Escriu allí: Adélia Schmitz, 
soc jo qui està manant que s’arreglen les meues ulleres, no el meu marit ” 

Paulilo; 
Silva (2007, pàgs. 405-406)

La imatge de les comunitats com a espais d’intercanvi entre les persones veïnes i de convivència 
comunitària era, en veritat, masculina. Segons una lideresa de l’MMC, les dones es trobaven no-
més a l’Església, en festes de la comunitat o per a demanar ajuda i consells en cas d’haver-hi un 
malalt en la família. Les seues vides eren molt restrictives en relació amb el treball i la convivència 
social (Calvi, 2013).

Les CEBs i pastorals socials treballaven la condició de pobresa desnaturalitzada i l’assenyalaven 
com una producció injusta per part dels explotadors, és a dir, humana i no divina i, per això, és 
possible transformar-la. La transformació havia de dur-se a terme pels explotats cap a la cons-
trucció d’una societat en la qual no existiren ni explotats ni explotadors. Aquell seria el «Regne de 
Déu en la Terra». La qüestió era quin paper complien les dones en la construcció d’aquest Regne, 
d’aquesta igualtat i com mobilitzar-les. Les dones no ocupaven l’esfera pública comunitària, com 
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fer perquè deixaren les seues cases i començaren a participar de les formacions i debats polítics? 
En el model de dona per excel·lència de l’Església Catòlica estava la resposta.

Per a la Teologia de l’Alliberament, Maria, la mare de Jesús, era el símbol de la bona mare, 
d’aquella que accepta el seu destí i es dedica a la cura dels fills, és a dir, és la principal proveïdora 
de cura (Molyneux, 2001). Igual que Maria, les treballadores rurals eren mares que feien el millor 
pels fills i filles i per la família. No obstant això, en un context de pobresa, el paper de mare eixia 
perjudicat: no hi havia terra per a sembrar, ni menjar suficient per a cuinar o recursos adequats 
per a cuidar als malalts. Per a aquestos problemes la solució era la bona política, feta pel poble 
organitzat per a pressionar als governs per drets. Per això, era important que les dones partici-
paren de la vida política de les comunitats i pogueren tornar a exercir els seus rols de mares i 
cuidadores en condicions dignes. Les mares i futures mares van ser convertides en les mares de 
les comunitats i la cura va estar en el centre de la mobilització de les dones. Aquesta manera de 
politització femenina és coneguda com a «maternalisme» a Amèrica Llatina (Flores; Tena, 2004) 
i «marianisme» o «maternitat militant» al Brasil (Schaaf, 2001). 

Sota la maternitat militant, les dones van començar a tindre una gran participació política. Unes 
ho van tindre més fàcil perquè els marits veien les eixides de les dones per a anar a les reunions 
com a «coses de l’Església»; unes altres van haver d’enfrontar un llarg procés de convenciment 
i de baralles amb els seus marits per a poder participar, perquè implicava canvis en la rutina do-
mèstica. D’una banda, la maternitat militant no va trencar amb el tradicional paper de les dones 
com a cuidadores i, al principi, no va mobilitzar políticament a les dones com a subjectes de drets 
per se. D’altra banda, la maternitat militant ha sigut fonamental perquè les treballadores rurals 
isqueren de l’àmbit domèstic i començaren a pensar en col·lectiu, en la realitat local i en la seua 
pròpia realitat com a dones. A poc a poc, elles van obrir espai en les seues rutines per a altres 
activitats que no foren domèstiques i es van integrar en la comunitat i tingueren contacte amb 
altres dones per a parlar d’altres temes. La qüestió de la documentació per al reconeixement legal 
de les dones com a treballadores rurals, la llarga jornada laboral no reconeguda i fins i tot les 
inquietuds relatives a la reproducció i la sexualitat van ser temes que van despertar en algunes 
d’elles el desig per organitzar-se en grups exclusius de dones (Schaaf, 2001).

Del feminisme urbà: la lluita anticapitalista i antipatriarcal

Entre els anys 70 i 80, les CEBs i pastorals socials no van actuar soles en l’organització de les 
treballadores rurals perquè van comptar, moltes vegades, amb l’ajuda de dones pertanyents al 
moviment feminista (Schaaf, 2001). De fet, les CEBs i les organitzacions feministes van treballar 
juntes en el camp i en les perifèries dels grans centres urbans del Brasil. A més de les CEBs i 
pastorals, de les quals el feminisme brasiler va heretar el treball amb dones de les classes popu-
lars i una agenda de drets socials bàsics; la formació del moviment feminista al Brasil va tindre la 
influència d’organitzacions d’esquerra i del feminisme hegemònic del Nord Global.

Encara que en un context de gran repressió, el moviment feminista brasiler va sorgir de manera 
consistent en la dècada dels 70 (Sarti, 2004), amb dones en la seua majoria blanques, «de clas-
se mitjana, educades, sobretot, en les àrees de les Humanitats, Crítica Literària i Psicoanàlisi» 
(Pinto, 2010, pàg. 15). Elles van buscar transformar la societat i els paradigmes científics utilitzats 
per a comprendre-la. Moltes d’aquestes dones van ser militants en la lluita armada i en els partits 
polítics, clandestins o no, de l’esquerra marxista durant la dictadura militar brasilera (1964-1987). 
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En aquestes organitzacions van participar com a subjectes polítics en l’«esforç nacional que va 
comportar l’obertura dels camins de la transformació democràtica» (Prá, 1988, pàg. 55).

En les organitzacions d’esquerra, l’ocupació de l’esfera política va ser viscuda per les dones 
com un espai de contradiccions. D’una banda, lluitaven al costat dels seus companys per la 
redemocratització del país i la construcció d’una societat igualitària anticapitalista i, d’una altra, 
vivien, dins de les organitzacions, situacions de discriminació a causa del seu sexe-gènere. Les 
jerarquies generalitzades de les organitzacions entraven en conflicte amb les noves experièn-
cies de ser subjectes polítics en la lluita per la igualtat. D’una part, estava el compromís de les 
feministes dels partits d’esquerra amb la transformació social en les relacions productives entre 
capital i treball; i d’una altra, l’experiència quotidiana de discriminació femenina (Costa, 2005). En 
els anys 80, qüestions com la violència contra la dona, la divisió sexual del treball, l’avortament i 
la planificació familiar van ser introduïdes en els partits d’esquerra per les militants identificades 
com a feministes.

La introducció d’aquestes qüestions dins dels partits ha provocat conflictes sobre el lloc que els 
drets de les dones i la pròpia organització d’aquestes tindrien dins del projecte de transformació 
de la societat i estructura partidista. Part de les dones i dels homes argumentava que la lluita de 
les dones hauria de ser compresa en els termes més generals de la lluita de classes; de no ser 
així es dividiria la classe treballadora; però una altra part de les dones qüestionava el caràcter 
general de la lluita de classes i argumentava que aquest mateix caràcter invisibilitzava el sexe de 
la classe treballadora. 

Durant la dictadura, moltes de les dones organitzades en partits polítics i en la lluita armada van 
haver de deixar el país per a exiliar-se, principalment en països europeus, on van tindre contacte 
amb el feminisme del Nord Global. Igual que al Brasil, l’inici del feminisme en l’àmbit internacional 
es va caracteritzar per la lluita de les dones a ocupar espais socialment considerats masculins i, 
per això, més valorats socialment. La participació política i l’entrada i permanència de les dones 
en el mercat laboral en igualtat amb els homes van ser l’objectiu del moviment. No obstant això, 
en traçar aquests objectius, les feministes van deixar el que era socialment considerat femení en 
segon pla. Segons Fraser (1994), les dones van buscar inserir-se en el món construït socialment 
masculí de manera cada vegada més semblant als homes, és a dir, masculinitzaren les trajectòries 
femenines. Com a conseqüència, s’ha produït la invisibilitat del que era considerat privat i la so-
brecàrrega de treball per a les dones, que van començar a exercir el treball remunerat sense des-
fer-se de les «arrels de l’esfera privada» (Borges, 1984, pàg. 2). No es va aconseguir aconseguir la 
igualtat i les dones es van convertir, socialment, en caricatures del gènere masculí (Borges, 1984). 

A finals dels 70, el feminisme internacional va començar un procés de crítica al patró masculí de 
societat i revaloració del femení en la cerca d’una «identitat femenina». El debat sobre igualtat va 
donar pas al debat sobre la diferència i el qüestionament de l’individu universal de la modernitat i 
la seua valorització en les societats del Nord Global (Pinheiro, 2016). En aquest context ha sorgit 
la categoria «gènere» com a categoria de visibilització de la construcció masculina del subjecte 
universal modern i de les construccions socials ideològiques dels homes i de les dones segons el 
sistema sexe-gènere (Astelarra, 2004). Aquesta és l’arrel del feminisme hegemònic que domina 
en l’acadèmia del Nord Global.

No obstant això, l’elaboració de la «diferència» i del «gènere» en oposició a la igualtat basada en 
el patró social masculí va comportar a la postulació d’una espècie d’essència ontològica femenina, 
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tal com assenyalen els feminismes interseccionals i descolonials. La crítica de la transformació 
de l’home en el patró d’individu i ciutadania universal (Pateman, 2000), o, dit d’una altra manera, 
l’«U» de la modernitat, fou acompanyada de l’afirmació de qui estava fora d’aquell patró normatiu, 
dit d’una altra manera, l’«Altre» (Bordo, 2000). Per tant, la categoria gènere va revelar els biaixos 
del sistema sexe-gènere, però ha posat totes les dones sota la categoria «dona». Seguint a Pisci-
telli (2004, pàg. 46), «el reconeixement polític de les dones com a col·lectivitat es basa en la idea 
que el que les connecta va més enllà de les diferències entre elles. D’aquesta manera, la identitat 
entre les dones es torna primària». El feminisme de la diferència no tenia per objectiu la igualtat 
dels sexes sota un patró masculí, sinó la valorització del femení en el que aquest podria aportar 
a la societat, constituint una identitat femenina a ser valorada en l’esfera pública. 

Sobre la base de l’experiència de les dones identificades amb aquest feminisme, blanques, euro-
pees i de classe mitjana, l’esfera privada i les activitats reproductives van ser socialment constru-
ïdes com a especificitats femenines. El feminisme europeu va passar, llavors, de la producció a 
la reproducció, de la igualtat a la diferència, i ha introduït la diferència també en el feminisme bra-
siler (Manini, 1995-1996). Al país americà, el subjecte «dona» s’ha trobat amb el subjecte «dona 
de classe treballadora» del feminisme que es va formar en el si de l’esquerra brasilera. D’una 
part, la tradició marxista; d’una altra, el pensament de la diferència i la cerca per una identitat 
femenina. La igualtat i la diferència, el general i l’específic es van trobar i van passar a coexistir en 
una relació permeada per tensions. Entre la lluita de classe i la de les dones, el feminisme urbà, 
blanc i de classe mitjana brasiler s’ha consolidat com un projecte ampli de transformació social 
de les relacions de poder econòmic i polític, així com de les relacions entre els sexes. Tant les 
reivindicacions dels sectors populars de la societat brasilera, que incloïa la pagesia, com les rei-
vindicacions considerades específiques de les dones, van ser contemplades per aquest corrent 
feminista (Molyneux, 2001). 

En el treball amb les dones treballadores rurals en Río Grande do Sul, la relació entre les CEBs, 
les pastorals i les feministes, encara que fora de cooperació, era permeada per tensions. Els 
religiosos, les religioses i les feministes treballaven juntes en la mobilització política de les dones 
per a millorar les condicions de vida d’elles i les seues comunitats, però ho van fer des de punts 
de vista discordants. D’una banda, les CEBs i pastorals tenien per objectiu la militància femenina 
a través de la reafirmació d’una naturalesa femenina materna. D’altra banda, les feministes inten-
taven desconstruir la idea d’una maternitat obligatòria i inserir altres temes en el treball amb les 
dones rurals, com ara la violència contra la dona, la sexualitat, la salut de la dona i la maternitat 
com a dret individual i no obligatori (Sarti, 1988). Aquest últim, oposat a la maternitat militant. Les 
qüestions que les assessores feministes intentaven treballar amb les dones no van tindre tant 
d’èxit i va enfrontar la resistència de les CEBs, pastorals socials i fins i tot de dones treballadores 
rurals. Així i tot, aquestes assessores van aproximar a les treballadores rurals les idees feministes 
que estaven vives a Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul i en els centres urbans del Brasil.

Del sindicalisme rural: la lluita anticapitalista i les Mulheres da Roça

Al final dels anys 70 i principi dels 80, el Brasil va enfrontar una crisi econòmica que va tindre 
efectes negatius en els programes governamentals d’assistència social en les zones rurals. La 
implementació d’aquests programes era responsabilitat dels sindicats rurals permesos per la dic-
tadura militar (Navarro, 1996). L’augment de la insatisfacció amb aquests sindicats va portar al fet 
que treballadors, homes i dones, disputaren la seua direcció allí on hi havia organització per part 
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de la pagesia, iniciada per les CEBs i pastorals. Al principi, els treballadors i les treballadores que 
van entrar en la disputa sindical tenien una visió igualitària d’un món sense explotats ni explota-
dors; no obstant això, el món sindical ha introduït la visió de classe. El discurs de la societat del 
Regne de Déu en la Terra va ser gradualment reemplaçat pels pressupostos marxistes i la cerca 
d’una societat igualitària.

Les treballadores rurals van participar d’aquell procés realitzant intenses campanyes per a l’elec-
ció dels grups d’oposició als candidats dels militars. Els grups autònoms de dones, que s’havien 
format a partir de les CEBs, pastorals socials i assessores feministes, es van consolidar en aquell 
procés de disputa sindical. Va sorgir, llavors, l’organització Mulheres da Roça, presents en diver-
ses ciutats de la zona rural de Río Grande do Sul.

L’organització va tindre un paper fonamental en la victòria dels grups d’oposició en els sindicats ru-
rals. No obstant això, les dones de l’organització van haver d’enfrontar el patriarcat estructural dels 
sindicats: els sindicalistes homes donaven la benvinguda a la participació de les dones en les cam-
panyes, que eren importants per a garantir la victòria en les eleccions sindicals; però, una vegada 
garantida la victòria, una altra cosa molt diferent era que les dones ocuparen els càrrecs de direcció 
o altres de més importància. Això representava una ruptura amb un patró patriarcal molt arrelat. 

Malgrat estar molt actives en els sindicats, les Mulheres da Roça van mantindre la seua orga-
nització autònoma, impartint discussions sobre el paper de la dona com a treballadora rural i la 
reivindicació del reconeixement legal d’aquesta professió, el permís de maternitat i altres drets 
als quals elles no tenien accés per no ser reconegudes com a categoria professional. Les dis-
cussions van ser portades a l’interior dels sindicats. Així com en les organitzacions polítiques 
d’esquerra en el mitjà urbà, en els sindicats rurals va haver-hi discussions i tensions relacionades 
a la importància o la prioritat de les qüestions de gènere enfront de les qüestions de classe. Entre 
totes aquestes dificultats i conscients de la importància que van tindre en la conquesta dels sin-
dicats, les Mulheres da Roça van decidir, en lloc de privilegiar el sindicat, privilegiar l’organització 
autònoma de dones (Calvi, 2013).

En 1987 i 1988, les Mulheres da Roça van tindre participació activa en els processos de la As-
sembleia Nacional Constiuinte (ANC), responsable d’escriure la nova Constitució brasilera que 
re-conduiria el país a la democràcia. L’ANC va ser marcada per una intensa participació popular 
en l’escriptura de la Constitució. Les Mulheres da Roça es van mobilitzar al costat d’altres dones 
del país, urbanes i rurals, en el que es va anomenar el lobby del bato (pintallavis). Les dones van 
marxar fins a Brasília, on s’estava construint la Constitució i portaren les seues reivindicacions: el 
reconeixement de la professió, l’accés als drets que les dones urbanes ja tenien i la documentació 
com a productores rurals, entre altres.

La mobilització de les treballadores rurals va eixir victoriosa. La seua professió va ser reconegu-
da, drets com el permís de maternitat per a les treballadores rurals i la jubilació van ser garantits 
en la Constitució Federal de 1988, la qual cosa va representar un gran incentiu per a la indepen-
dència i creixement de les Mulheres da Roça (Schaaf, 2001). En 1989 les Mulheres da Roça, 
fins llavors compost per grups autònoms dispersos, es transforma en el Movimento de Mulheres 
Trabalhadoras Rurais do Río Grande do Sul (MMTR-RS).

Aquest procés de creació de grups autònoms de dones en les dècades dels 70 i els 80 no va 
ser una exclusivitat d’aquest estat brasiler. En altres parts del país, cadascuna amb els seus 
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contextos, van sorgir grups autònoms de dones treballadores rurals que es van poder conéixer 
i reconéixer en el procés de l’ANC. En 1995, es crea l’Articulação de Mulheres Trabalhadoras 
Rurais a escala nacional, amb l’objectiu de donar unitat als diversos grups autònoms de dones 
creats al país. En 2003, les organitzacions que feien part de l’Articulação es van unificar en una 
sola organització de nivell nacional anomenada Movimento de Mulheres Camponesas, l’MMC 
(Calvi, 2013).

Actualment l’MMC és present en 17 dels 26 estats del Brasil, forma part de la Via Llauradora, i 
defensa un feminisme llaurador popular basat en la producció d’aliments saludables, l’agricultura 
ecològica i la lluita i alliberament de les dones. L’MMC s’identifica amb el socialisme i s’afirma 
com a resistència en el camp «a les conseqüències econòmiques, polítiques, socials i culturals 
del projecte capitalista, patriarcal, racista, LGBTIfòbic que intensifica l’explotació de les treballa-
dores i treballadors, augmenta la violència i la discriminació en contra de les dones» (MMC, lloc 
oficial). A Río Grande do Sul, van participar dels orígens del MMC i continuen tenint influència 
en aquest, les religioses i religiosos de la Teologia de l’Alliberament, les feministes urbanes i el 
sindicalisme rural.

Conclusions
Aquest capítol va abordar la història del sorgiment de l’MMC en l’estat de Río Grande do Sul, 
al Sud del Brasil, a partir dels corrents que van influenciar en el seu sorgiment: la Teologia de 
l’Alliberament, el feminisme urbà i el sindicalisme rural. Cadascuna d’elles es connectava amb 
aspectes diferents i interseccionats en un context històric i social de les dones treballadores 
rurals d’aquella regió del Brasil. Cadascun d’aquests corrents és, en si mateix, insuficient per a 
comprendre no solament el sorgiment de l’MMC, ni tampoc el feminisme llaurador i popular que 
l’organització defensa. La insuficiència es deu al fet que l’experiència de ser dona en eixa regió 
del Brasil no té a veure només amb la qüestió de gènere i el patriarcat. 

Els feminismes interseccionals i descolonials assenyalen la necessitat d’entendre les dones en 
el seu context; per això, el que s’ha fet és entendre el sorgiment d’una organització i d’una mena 
de feminisme a partir del context en què determinat grup de dones vivia. No un grup o feminisme 
específic, sinó la diversitat que compon el moviment feminista i que alberga múltiples discursos 
i es constitueix com a moviment polifacètic. Els feminismes i no «el» feminisme. Pretendre que 
el feminisme i la història de l’MMC siga «el» feminisme i «la» història del feminisme no sembla 
raonable. De la mateixa manera, no és raonable pretendre que el feminisme acadèmic blanc, 
europeu i de classe mitjana ho siga. 

El subjecte del feminisme europeu, «la dona», ha nascut de l’afirmació de la diferència d’aques-
tes dones en relació amb els homes. «La dona» que sorgeix com el subjecte Altre de l’home de 
la modernitat, per a eixir de l’espai universalitzat i generalitzat masculí en aquestes societats i 
afirmar-se també com a patró universal i generalitzat, però aquesta vegada en el femení. «La 
dona» absent dels marcadors socials com raça, ètnia, classe social, religió i territori, es va 
consolidar en les agendes d’investigació acadèmica com a identitat social primària i variable 
explicativa més important que altres categories per a explicar la condició social de qualsevol 
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dona. La categoria «gènere» i la categoria «dona» van ser creades a partir d’experiències de 
dones blanques, europees i de classe mitjana, és a dir, a partir d’una experiència de ser dona 
en un context no compartit per totes les dones. Intentar fer d’aquest patró de dona una categoria 
primària i que es puga separar d’altres categories responsables per la jerarquització de dones 
en diferents contextos segueix la mateixa lògica d’universalització de l’home com a patró de 
ciutadania criticada per aquest feminisme. 

Els feminismes interseccionals i descolonials ja han aportat contribucions epistemològiques 
(Contreras; Trujillo, 2017; Oyěwùmí, 2020. Gonzalez, 2020) i metodològiques (Winkler; Degele, 
2011; Curiel, 2020) a l’acadèmia. És hora que, com afirmen Crenshaw (2011), Bilge (2013) i 
Espinosa-Miñoso (2014), el feminisme acadèmic europeu hegemònic reconega la seua raça, la 
seua classe, la seua colonialitat en la producció científica del coneixement sobre les dones. És 
temps d’aplicar la perspectiva interseccional i descolonial a les realitats europees no sols per a 
parlar de les dones considerades «específiques» que viuen és aquests països, sinó per a parlar 
de les dones, incloses les que són considerades el patró enfront del qual les altres són classifi-
cades com a específiques. Al final, parlem totes des de contextos històrics i socialment situats, 
la qual cosa no impedeix els esforços teòrics de comprendre i actuar en realitats complexes i 
polifacètiques.
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Teler elaborat per dones del sud de Bolívar, Colòmbia. 

Resum 
En les últimes dues dècades a Llatinoamèrica assistim a 
la intensificació d’un model econòmic neoliberal basat en 
l’explotació i extracció dels recursos naturals. L’expansió 
d’aquestes activitats extractives ha generat un increment 
tant del nombre de conflictes socioterritorials, com dels 
actors socials que defensen els territoris i béns naturals. 
Aquest article explora el paper del feminisme llaurador 

com a alternativa davant l’extractivisme, el capitalisme i el 
patriarcat en el context colombià.
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INTRODUCCIÓ 

En les últimes dues dècades a Llatinoamèrica assistim a la intensificació d’un model econòmic 
neoliberal basat en l’explotació i extracció dels recursos naturals. L’expansió d’aquestes activitats 
extractives ha generat un increment tant del nombre de conflictes socioterritorials, com dels ac-
tors socials que defensen els territoris i béns naturals. Amb base en l’estudi de cas a Colòmbia, 
aquest article explora el paper del feminisme llaurador com a alternativa davant l’extractivisme, el 
capitalisme i el patriarcat. En primer lloc, s’aborda la noció del territori com a eix articulador per a 
comprendre els conflictes socials contemporanis i les lluites en la seua defensa. En segon lloc, es 
presenten els impactes d’aquests conflictes en les dones llauradores i les seues comunitats. En 
tercer lloc, es presenta l’experiència del feminisme llaurador com a marc d’acció per a la defensa 
del territori en una organització llauradora a Colòmbia. Finalment, es presenten conclusions on el 
feminisme llaurador contribueix a comprendre les alternatives que desenvolupen els moviments 
socials a Llatinoamèrica per a la defensa del territori. 

MARC TEÒRIC. EL TERRITORI I LA DIADA COS-TERRITORI

Per a diversos autors, la noció de territori és una de les categories analítiques essencials per 
a comprendre els conflictes i els moviments socials llatinoamericans contemporanis (Svampa, 
2013; Iglesias i Modonesi, 2016, Mançano, 2004; Segato, 2016; Porto-Goncalves, 2003). Aquest 
concepte ha sigut àmpliament debatut per les Ciències Socials. Segons la disciplina i el seu camp 
d’estudi s’ha fet èmfasi en alguna de les característiques en funció del que interesse destacar. En-
cara que tradicionalment el territori s’havia definit des d’una concepció física i cartesiana, hui dia 
totes aquestes disciplines coincideixen a reconéixer que els seus atributs són tant de naturalesa 
material com immaterial.

En aquest sentit, per a aproximar-nos als conflictes socioterritorials que es viuen al Sud Global 
hem de contextualitzar i repensar la idea del territori com a element central de la defensa del 
territori; perquè aquest té un sentit i una importància especial per a la vida material, relacional 
i cultural dels pobles que l’habiten. El territori conté un espai geogràfic i uns atributs materials, 
com són la terra i els béns naturals, és a dir les plantes, l’aigua, els minerals del sòl i el subsol 
que l’antecedeixen. També, el territori és espai social de relació i intercanvis; on les persones que 
l’habiten li atribueixen sentits, significats i representacions socials.

La conceptualització proposada per la geografia crítica marxista permet comprendre el territori 
com un concepte dinàmic i ple de contingut polític (Oslender, 2002). Basat en la noció encunyada 
per Henry Lefebvre (1974) sobre «l’espai com a producte social, fruit de les determinades relacions 
de producció que s’estan donant en un moment concret, així com el resultat de l’acumulació d’un 
procés històric que es materialitza en una determinada forma espai-territori», Bernardo Mançano 
Fernandes (2004) entén que el que passa actualment en els territoris rurals llatinoamericans del 
segle XXI és fruit del model actual d’acumulació del capitalisme en la seua fase neoliberal d’extrac-
ció de recursos naturals, construït històricament per les relacions socials, econòmiques i culturals. 

No obstant això, el territori no sols està mediat per les relacions de producció, sinó que abasta 
múltiples dimensions, escales, períodes de temps, sistemes, actors i relacions que poden estar 
o no en desequilibri (Mançano Fernandes, 2004). Com que està compost per diversos subjectes, 
objectes i relacions que es troben en constant moviment, és un procés permanent de producció, 
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construcció, confrontació i transformació que demanda una comprensió plural de les diferents 
maneres d’apropiar-se’l i representar-lo. Per això, si volem superar les desigualtats en el seu ac-
cés, l’interés de controlar-lo, així com la urgència de conservar-lo, és necessari conéixer aquelles 
altres formes en què es concep el territori. 

Per a la població llauradora, el territori és un element vital on desenvolupa els seus processos 
vitals de subsistència i on es recrea l’establiment d’intercanvis socials, polítics o culturals. Per als 
pobles originaris és font d’identitat, manteniment material i espiritual de la seua cosmovisió, ple 
de sentit per a la vida humana i no humana. El territori és un element que mobilitza la defensa des 
de la identitat personal i col·lectiva, produïda tant pels subjectes socials com la que es genera en 
el procés de construcció social i històrica d’un espai geogràfic. 

Una mirada feminista al territori ens parla d’un lloc en interdependència amb la naturalesa. Des 
de la identitat de les dones, que habiten, experimenten i representen el territori és un lloc que 
s’observa i es representa. Per a Rita Segato (2016), el territori del nostre cos és el primer i últim 
bastió d’identitat. És a dir, part de la visió individual del cos, a la qual al·ludeix per a identificar els 
múltiples factors que configuren el territori: perquè aquest, és també una idea sensorial, emocio-
nal, mental, com ho és el cos en el procés d’autoidentificació i reivindicació. Per això, el cos de la 
dona igual que el territori es troba en constant disputa política, ja que és un cos històric i no sols 
un cos biològic (Jiménez: 2019). 

Per a les feministes comunitàries, molt abans de la colonització d’Abya Yala, el territori-cos de les 
dones ja mostrava unes formes específiques d’explotació, domini, control i poder. La colonització 
com a procés de dominació històrica va forjar una perpetuïtat de les relacions de discriminació i 
desavantatge que arriben fins a l’actualitat i són presents en tots els àmbits socials (Cabnal, 2014). 
La imposició d’un sistema de dominació colonial i patriarcal, sumat a altres eixos d’opressió com la 
raça, l’ètnia, la classe, la sexualitat, són factors que s’han reforçat mútuament per a establir relaci-
ons de poder asimètriques que exclouen socialment, cultural, econòmica i política a homes i dones. 

La noció del cos-territori des d’una perspectiva feminista ens permet entendre la relació entre la 
lluita per la defensa de la terra enfront de l’extractivisme i les demandes d’altres relacions de gè-
nere entre homes i dones, perquè aquestes últimes són «simultànies i inseparables de la lluita, 
perquè en els territoris les dones puguen viure una vida lliure de violències i d’explotació dels seus 
cossos» (Cabnal, 2014 En: Jiménez, 2019:34). En conseqüència, el cos-territori és també un lloc 
de processos de resistència, reivindicació i de construcció d’alternatives a l’hegemonia patriarcal 
heteronormalitzada. La mobilització de les dones indígenes, llauradores i afrodescendents és una 
lluita unificada per la defensa del territori, la recuperació de la terra i dels cossos enfront de les 
múltiples violències i despulles contra els pobles ancestrals i especialment contra les dones d’Abya 
Yala (Gómez, 2014). Per això, la comprensió del territori des dels feminismes populars, de dones es-
tretament vinculades amb el seu territori des de la seua identitat i cosmovisió, és el d’un lloc habitat 
dins d’elles i un altre fora d’elles que contribueix així a ampliar el sentit de les lluites feministes des 
dels suds, on cobra major sentit la defensa del cos-territori des del material, el simbòlic i el polític, 
com així ho expressa el següent fragment d’un taller de dones realitzat a Mèxic: 

Quan dic «territori»… 

No em referisc al domini, tampoc em referisc només a la selva o l’aigua, sinó al meu ser, a 
la meua ànima, a mi mateix(a). 
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Quan dic «territori»… dic SER i CRIT dic SOL i dic RIU, dic MUNTANYA i el RUGIT, dic 
DESERT, dic MAR, dic els nostres passos, petjades i alaridos. 

Quan dic «territori»… dic TERRITORIS DE VIDA, territoris de colors, sabors, olors, territoris 
de dansa i música, TERRITORIS DE VIDA i ESPERANÇA. 

Quan dic «territori»… em referisc a la meua llar, a l’espai que ha sigut testimoni del meu 
caminar, aquell que em brinda una brisa i torna a la meua espiritualitat. 

Quan dic «territori», dic territori amb múltiples identitats, amb arrels profundes, on teixim 
esperances, somnis. Compartim en col·lectiu les nostres tradicions i evoquem la nostra 
espiritualitat. ” 

Jiménez (2019: 36)

CONTEXT. ELS CONFLICTES SOCIOTERRITORIALS I ELS 
IMPACTES EN LA VIDA DE LES DONES 

Si bé la disputa pel control dels territoris i els béns naturals ha ocorregut a tot el món al llarg de la 
història, en les últimes dues dècades aquest tipus de conflictes va en augment. Davant la deman-
da de la terra per a extraure minerals i hidrocarburs, establir projectes agroindustrials i de grans 
infraestructures, el procés de producció social dels territoris rurals s’ha convertit en un escenari 
de permanent confrontació. Si entenem que la construcció social del territori es produeix en un 
escenari històric i estructural, els conflictes socioambientals que afecten les dones i comunitats 
rurals d’Abya Yala posseeixen tres grans orígens: 1) La desigualtat en l’accés a la terra, 2) el 
model d’acumulació per despossessió i 3) el model d’acumulació extractivista.

La desigualtat en l’accés a la terra

La noció de propietat absoluta, que es va imposar amb la colonització i la despulla d’Amèrica, 
ha creat des de llavors un ordre social excloent, racista, classista, elitista i patriarcal que s’ha 
perpetuat fins hui en dia en el que té a veure amb l’estructura agrària. Dels elements constitutius 
de l’estructura agrària, la tinença i ús de la terra ajuden a explicar el tipus de relacions socials, 
jurídiques, polítiques i econòmiques establides per a accedir al control i ús de la terra i els recur-
sos (García, 1973).

Com a resultat d’un procés històric on la construcció social del territori ha sigut resultat d’un ordre 
social excloent, com és el cas de Llatinoamèrica, l’estructura agrària ha tendit a ser inequitativa. 
Als països afectats per la concentració de terres, aquesta no sempre està regulada pels sistemes 
de propietat privada. Davant la falta d’ordenament territorial que atorgue a les comunitats rurals 
títols legals que els reconeguen com a propietaris; i davant la multiplicitat d’actors interessats a 
acaparar-la, la manca de títols legals incideix perquè les comunitats més vulnerables queden 
desposseïdes del seu element vital. 

Malgrat que el 25% de la població a Llatinoamèrica viu en àrees rurals, la desigualtat en l’accés 
a la terra és un dels majors problemes estructurals que pateix la regió. D’acord amb un estudi 
realitzat per Oxfam, Llatinoamèrica és la regió del món més desigual quant a la distribució de la 
terra. El coeficient de Gini, que s’utilitza per a mesurar la concentració de la terra, on 1 representa 
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la màxima desigualtat i 0 la menor, per al conjunt de la regió el Gini és de 0,70, sent de 0,85 a 
Amèrica del Sud i de 0,75 a Amèrica Central. Respecte a altres latituds, els nivells de concentra-
ció a la regió americana són molt més superiors que els registrats a Europa (0,57), Àfrica (0,56) o 
Àsia (0,55) (2016: 21). En general, és aclaparadora l’alta concentració de terres en poques mans. 
L’1% de les finques de major grandària ocupen més de la meitat de la terra agrícola, cosa que 
significa que existeixen grans extensions de terra amb una baixa productivitat, perquè es troben 
concentrades per latifundistes i terratinents. D’acord amb Oxfam, a la regió podem trobar explota-
cions agropecuàries amb pocs amos que tenen la grandària de 2.000 hectàrees, la qual cosa pot 
ser equivalent a 4.000 camps de futbol (2016:23). 

El cas més extrem en el repartiment de la terra és el de Colòmbia, perquè compta amb un Gini 
de 0,89. Allí, l’1% de les explotacions de major grandària mouen el 80% de la terra, mentre que el 
99% restant es reparteix menys del 20% de la terra (Oxfam, 2017). Així mateix ho constaten les 
estadístiques nacionals del país, que en 2015 va registrar un total de 2.370.099 unitats censades, 
de les quals el 70,5% corresponia a unitats familiars de menys de 5 hectàrees, i el 29% restant a 
explotacions ramaderes, latifundistes o capitals entre 500 a 5.000 hectàrees. És a dir, la població 
llauradora a Colòmbia només posseeix el 2,7% de la terra productiva i, a més, mentre el minifundi 
havia disminuït, les grans extensions de terra s’havien expandit. 

L’enorme desigualtat de la qual ja és objecte tota la població llauradora s’aprofundeix encara 
més en el cas de les dones rurals. A causa dels patrons patriarcals de les societats llatinoameri-
canes, l’accés a la terra de les dones sol estar molt restringit. Tal com sostenen Deere i León, 
«les dones tenen menys probabilitat de posseir terra que els homes, i quan la tenen, tendeixen 
a tindre menys terra, de pitjor qualitat i la seua tinença moltes vegades és insegura» (2000:2). 
Aquestes mateixes autores identifiquen cinc factors explicatius per a aquesta desigualtat: 1) les 
preferències masculines en les herències; 2) els privilegis dels homes en el matrimoni; 3) el biaix 
androcèntric en els programes estatals de distribució i titulació de terres; 4) Els biaixos masculins 
en l’ús de la terra comunitària; i 5) la invisibilització del treball de les dones. A continuació, ens 
remetrem breument a aquests factors: 

1. Les preferències masculines en les herències
 Tant per a homes com per a dones, l’herència és un mecanisme comú per a obtindre la 

terra; no obstant això, a causa de les formes de socialització i rols de gènere, es tendeix 
a privilegiar l’home. L’herència ha de ser repartida equitativament en el nombre de fills 
sense distinció de sexe, però en el cas de les dones no sempre s’hereta, perquè es 
considera les dones responsables de les tasques domèstiques i de la llar i, per tant, no 
són considerades treballadores de l’agricultura.

2. Els privilegis dels homes en el matrimoni
 Quant a l’establiment de la residència en cas d’unió marital, hi ha una forta tendència 

al fet que siguen les dones les que es muden, per la qual cosa a l’hora d’heretar no són 
tingudes en compte. Això afecta el control efectiu sobre la terra i els recursos; és a dir: 
el control sobre què o com cultivar, prendre les decisions sobre com tractar els beneficis 
que es produeixen. El rol assignat a l’home com a protector i proveïdor de la família 
els afavoreix en la decisió d’administrar i controlar el patrimoni familiar. Així, en cas de 
separació, les dones queden en desavantatge enfront del tractament habitual que han 
realitzat els homes en els béns de la llar. 
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3. El biaix androcèntric en els programes estatals de distribució i titulació de terres
 Els programes i polítiques de distribució o de titulació de terres han sigut mediats per les 

representacions culturals dels agents de l’Estat encarregats d’assignar aquest recurs. 
Des de segles passats, l’Estat ha reconegut els homes com els principals subjectes per 
a participar en els espais polítics. D’ací es deriva que en els assumptes relatius de la 
tinença de la terra siguen els homes encarregats de participar i negociar els drets rela-
tius a la terra i s’excloga les dones dels beneficis directes (Sañudo, 2015). 

4. Els biaixos masculins en l’ús de la terra comunitària
 En les localitats rurals regides per la tinença comunal de la terra, les dones solen ser 

discriminades en el seu dret a la terra a causa dels costums tradicionals. A diferència 
de la tinença col·lectiva que regeix els pobles indígenes i afrodescendents, en les co-
munitats llauradores la titulació de terres és individual, i és comú  que en les estructures 
comunitàries i organitzatives siguen els homes caps de llar els que participen excloent 
les dones en cas de ser ells beneficiaris directes dels acords d’ús i control de la terra 
comunitària. 

5. Invisibilització del treball de les dones 
 En les societats rurals preval la idea que l’agricultura és una activitat netament masculina, 

desestimant les labors que realitzen les dones tant en la reproducció com en la produc-
ció. En el cas que siga reconegut el treball agrícola que aquestes realitzen, sol conside-
rar-se de menor valor; per exemple, les labors en la cura de l’horta, el control d’espècies 
menors, de criança d’animals de granja com els pollastres i porcs que són usualment per 
a consum familiar, són desestimats en la contribució de les dones en l’economia familiar. 
D’aquesta manera, el seu treball s’invisibilitza i quan es reconeix és pitjor valorat, la qual 
cosa les exclou com a beneficiàries directes en l’assignació de terres.

El model d’acumulació per despossessió

L’ús de la violència com a mecanisme d’apropiació de la terra ha sigut una pràctica històrica en 
diferents llocs del món denominada per Karl Marx (1966 [1867]) com l’acumulació originària del 
capital (En: Harvey, 2005). Per a Marx, l’ús de la violència era recurrent per a despullar dels mit-
jans de producció (la terra) a la classe subordinada (la pagesia) i imposar la forma en què s’usa 
la terra; i per a la formació del proletariat. Aquest procés d’acumulació originària, plantejat per 
Marx, es recrea de manera persistent en els conflictes socioterritorials contemporanis a Llatino-
amèrica. En els quals s’usa la violència i la coerció per a controlar la terra i els recursos naturals 
i es despulla la pagesia del seu principal mitjà de producció, i així se’ls exclou de processos de 
participació política i econòmica. 

Basat en la idea d’acumulació primitiva descrita per Marx, el geògraf David Harvey (2005) va en-
cunyar el terme d’«acumulació per despossessió» per a referir l’ús de mecanismes d’acumulació 
originària per a expandir i consolidar el capitalisme a través de transaccions del mercat, en àrees 
on aquest no havia intervingut abans. Aquest procés ha suposat el desplaçament i despullament 
de comunitats rurals davant la intensificació de l’extracció de recursos naturals. 

En general, la pèrdua de la terra com a medi principal de vida de la població rural condueix a 
augmentar la pobresa i la desigualtat. No obstant això, com ja esmentem, el territori no sols és 
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un bé material i/o econòmic; per tant, la seua pèrdua és també una pèrdua de relacions, perquè 
la construcció social que realitza la població del seu territori habitat és un lloc ple de sentit, on es 
recrea la vida personal, familiar i comunitari. Per això, les afectacions també són en els projecte 
personal i comunitari, i amb això afebleixen els llaços socials, les pràctiques culturals i els proces-
sos organitzatius de les comunitats rurals. 

Quant a l’impacte diferencial per sexe, la informalitat de la tinença de la terra agreuja la situació 
per a les dones, pel fet que no posseeixen títols formals i elles no accedeixen a la terra de manera 
directa, sinó a través dels seus companys (Dejusticia, 2013). En situacions de risc i inestabilitat, 
les dones presenten majors dificultats per a aconseguir les escriptures, o provar els tipus de 
tinença informal. A més, la informalitat de les relacions personals i familiars en les unions també 
influeix perquè siguen les dones les que més perden els drets de tinença de la terra. Les dinàmi-
ques patriarcals que exclouen les dones en l’accés i control de la terra s’agreugen molt més en un 
context complex d’extractivisme i violències. Per això, les dones són més fàcilment despullades i 
solen enfrontar majors problemes per a acreditar la seua relació amb la terra, cosa que impedeix 
la possibilitat de restitució. 

El model d’acumulació extractivista

En el segle XXI el capitalisme històric ha assumit la forma del model extractivista (Harvey, 2005). 
Aquest model de producció es basa en l’extracció i explotació de recursos naturals en grans vo-
lums, principalment per al mercat exportador, amb molt poc processament i un escàs valor afegit 
(Oxfam, 2016). En un sentit ampli, l’extractivisme inclou tant l’explotació de recursos no renova-
bles (minerals i hidrocarburs), com els recursos renovables (la producció a gran escala agroindus-
trial, ramadera o agroforestal i les grans obres d’infraestructures com la construcció de rescloses 
hidroelèctriques, carreteres). Molts d’aquests productes extraïbles són coneguts com commodi-
ties o matèries primeres perquè serveixen com a ingredient bàsic per a diferents indústries; per 
exemple, l’oli de palma s’utilitza per a molts productes que apareixen en el supermercat com les 
margarines, les galetes, la brioixeria industrial, els cosmètics, els sabons, xampús, pintures, etc. 

L’ingrés de Llatinoamèrica en l’ordre econòmic mundial basat en l’explotació de matèries primeres 
a gran escala és entés per Mariselle Svampa (2013) com «el consens dels commodities» perquè 
per a la regió això va significar l’arribada d’una nova etapa econòmica basada en l’extractivisme. 
Aquest ordre econòmic s’ha anat consolidant gràcies al suport de la majoria de governs, fins i tot 
els governs més progressistes han justificat l’extractivisme com el motor de les nostres economi-
es i se li ha concedit gran importància en els plans de desenvolupament. Tant és així que al sector 
miner energètic se li ha atribuït el nom de «la locomotora minera» a Colòmbia. No obstant això, 
els ingressos que resulten d’aquest model no redunden directament en el benestar de la població; 
com tampoc han sigut generadors d’ocupació, perquè els llocs de treball oferits són generalment 
mal remunerats, poc qualificats i ocasionals. A més, la relació que aquest model productiu genera 
amb els territoris i les seues poblacions és mercantil i utilitarista, usualment les economies d’en-
clavament no es connecten amb l’entorn social i econòmic del territori on es desenvolupe. 

De fet, l’expansió de les activitats extractives ha contribuït a ampliar la desigualtat en l’accés a la 
terra i l’increment dels conflictes territorials, ecològics i socials. Les poblacions són expulsades, 
la terra i els béns comuns privatitzats, les economies llauradores destruïdes i la naturalesa dete-
riorada. Sobre aquest tema, diverses organitzacions de drets humans estan alertant de l’augment 
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dels índexs de violència contra les persones, organitzacions i comunitats que defensen el seu dret 
al territori i es resisteixen a la imposició dels projectes econòmics extractivistes de gran escala. 

Segons l’informe anual de Global Witness el 2019 es van documentar 212 persones defensores 
del territori i el medi ambient assassinades i, moltes més van ser atacades o empresonades. Els 
sectors que es vinculen amb aquesta violència solen ser la mineria, l’agroindústria i la tala de 
boscos. Lamentablement, per diversos anys consecutius, Llatinoamèrica ha sigut la regió del 
món més afectada per aquesta mena de violència. Colòmbia continua registrant el major nombre 
d’assassinats, on només durant el 2019 van ser assassinats 64 defensors/es i presenta una ten-
dència de l’augment dels assassinats de població rural vinculada amb la defensa dels territoris i 
naturalesa. 

En aquest context de violència i extractivisme, l’activisme de les dones no resulta fàcil, perquè 
també elles són objecte d’assassinats; 1 de cada 10 persones defensores assassinades eren 
dones l’any 2019 (Global Witness, 2019). Per la labor de defensa del territori i els béns naturals, 
elles enfronten tot tipus d’amenaces i riscos; no obstant això, la forma en què s’exerceix la vio-
lència contra elles també és determinada per les relacions de poder i els processos d’acumulació 
on elles es desemboliquen. D’aquesta manera, la violència sota lògiques patriarcals, racistes i 
colonials és exacerbada per la disputa extractivista (Santiesteban, 2018). 

D’acord amb un estudi realitzat per Hurtado i Poveda (2020) sobre la defensa del territori ètnic per 
les dones afrodescendents i indígenes en l’occident colombià, les agressions i violències tenen 
múltiples repertoris. Entre aquests, els assassinats, les amenaces, els atacs, el desplaçament 
forçat, la violència sexual, la despulla de terres, els danys a cultius, robatori d’animals, difamació, 
estigmatització, criminalització, entre moltes d’altres. Com a resultat, elles són afectades tant 
directament com indirecta, perquè quan s’atempta contra una líder, s’impacta també en el seu 
cercle familiar, organitzacions i comunitats. 

LES LLUITES DE LES DONES EN DEFENSA DEL TERRITORI 

En la mesura en què s’incrementen els conflictes socioterritorials, també sorgeixen actors socials 
que lluiten per romandre. Aquests han creat noves formes de resistència caracteritzades per les 
identitats llauradores, ètniques i de gènere que comporten. Com a contramodel al capitalisme ne-
oliberal, hem vist des del Sud Global l’emergència de resistències anticapitalistes, antineoliberals, 
antipatriarcals i descolonials, on les dones de base rural tenen un rol protagonista. 

Com a contrarelat del model extractivista que destrueix, acumula, privatitza els béns naturals i 
violenta els cossos de les dones i homes, en els últims 20 anys a Llatinoamèrica hi ha un «gir 
ecoterritorial» dels moviments socials (Svampa, 2013). Aquests moviments populars provenen 
de comunitats llauradores i indígenes, i posseeixen cosmovisions fortament vinculades amb el 
territori i els béns comuns. Donada la interdependència i el profund significat que té el territori en 
la vida material, cultural, espiritual i natural plantegen una nova forma de relacionar-se entre la 
societat i la naturalesa. 

Enfront de les lògiques patriarcals, capitalistes i colonials que oprimeixen a aquestes comuni-
tats, el gir ecoterritorial dels moviments socials rurals ha portat, no sols la idea de repensar la 
interdependència amb la naturalesa, sinó també, la necessitat de despatriarcalitzar les relacions 



56

a l’interior de les comunitats i de tota la societat (Svampa, 2013, 2021). Les organitzacions llau-
radores i indígenes, que tradicionalment havien sigut domini dels homes, invisibilitzaven el paper 
de les dones en les lluites que conjuntament desenvolupen. Des de la proximitat de les seues 
realitats, aquestes han qüestionat els processos d’acumulació capitalista, de mercantilització 
dels cossos i de la naturalesa, i han aportat una nova mirada en la construcció d’alternatives a 
l’extractivisme.

En les últimes dècades a Llatinoamèrica hem assistit a un redescobriment de les lluites de les 
dones populars des de les seues pròpies experiències i visions del món. Trobem diversos feminis-
mes, des de territorials (Ulloa, 2016), populars (Korol, 2016), llauradors (Pena, 2017) fins a femi-
nismes antiextractivistes i ecofeminismes del Sud (Svampa, 2021). Es tracta d’altres feminismes 
que no sempre se senten representats pels feminismes acadèmics i urbans, ja que són dones 
que provenen de l’àmbit rural, travessades per les cosmovisions dels seus pobles i comunitats 
proposen explorar un feminisme propi. 

El feminisme llaurador i popular, és una d’aquestes experiències des del Sud per a enfrontar 
el model extractivista. Aquesta alternativa ha sigut impulsada des de les dones del moviment 
internacional de La Via Camperola (LVC), que congrega més de 150 organitzacions rurals mixtes 
en més de 80 països a tot el món. A l’interior de les seues organitzacions, les dones llauradores 
van plantejar la necessitat de reconéixer les seues propostes i experiències perquè com elles 
mateixes diuen «sense feminisme no hi ha socialisme». Des de les seues realitats específiques 
reivindiquen que la igualtat en les relacions de gènere no pot aconseguir-se en condicions de 
subordinació i opressió com les que plantegen la violència i el capitalisme. És per això que les 
lluites per la democratització de la terra, la permanència en el seu territori, la sobirania alimentària 
i l’autonomia per a dur a terme els seus plans de vida han d’anar de la mà de la lluita per l’eman-
cipació de les dones. 

El feminisme llaurador en l’Associació Llauradora de la Vall del riu Cimitarra a 
Colòmbia

L’Associació Camperola de la Vall del riu Cimitarra (ACVC) se situa en el nord-orient colombià. 
És una de les organitzacions llauradores més enfortides i reconegudes tant a nivell nacional com 
internacional. Hui dia fa part de La Via Llauradora (LVC) i la Coordinadora Llatinoamericana d’Or-
ganitzacions del Camp (CLOC). L’ACVC treballa per la defensa dels Drets Humans, la igualtat de 
gènere, la pau i el desenvolupament rural sostenible de les comunitats llauradores. Un dels seus 
principals assoliments ha sigut que l’Estat colombià per fi haja reconegut el seu dret a la terra i 
el territori mitjançant l’establiment d’una Zona de Reserva Llauradora a la Vall del riu Cimitarra, 
la qual protegeix la pagesia enfront de l’acumulació de terres i el model extractivista. Com a part 
d’aquest assoliment, l’Estat ha reconegut que són de la població llauradora prop de 186.00 hec-
tàrees en les quals viuen més de 25.000 habitants. 

Com a organització llauradora i mixta, les dones han hagut de recórrer un llarg camí per a acon-
seguir la transversalització de les seues demandes. Des que va sorgir l’organització, les dones 
han sigut militants i, conjuntament amb els homes, han reivindicat el seu accés a la terra. Elles 
han sigut defensores de la vida i del territori, han treballat en la construcció de l’eixida del conflicte 
armat, han creat alternatives per a combatre els diferents tipus de violència cap a les dones i 
reivindicat la igualtat de gènere a nivell polític, comunitari, educatiu, econòmic i social. 
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En la cerca de construir «un feminisme propi» les dones llauradores reivindiquen una transfor-
mació de la societat patriarcal i capitalista. Per a això, identifiquen tres factors d’explotació i 
dominació: el capital, el gènere i la raça (Pena, 2017). D’aquesta manera, han identificat que no 
sols els problemes estructurals de distribució de l’accés a la terra les exclou en el repartiment 
just de la terra, sinó que també la societat patriarcal aprofundeix aquesta desigualtat. La majoria 
de les vegades, elles són relegades a la cura familiar i comunitària. Quant al treball productiu 
se’ls considera ajudants secundàries, sense que se’ls reconega i valore l’aportació a l’economia 
familiar. A més, les dones tenen menys opcions d’accedir a l’educació i a treballs dignes, la qual 
cosa repercuteix en la seua autonomia. També, estan més exposades a diferents formes de 
violència de gènere. 

Per a construir conjuntament les seues propostes des del feminisme llaurador, les dones de l’as-
sociació van realitzar trobades deliberatives on reflexionen sobre aquestes realitats. Una d’aques-
tes fou en el 2017, que es va desenvolupar sota el lema «unides per la defensa del territori, la 
igualtat i la pau amb justícia social» en la qual es van abordar diverses temàtiques: la defensa 
del territori, el medi ambient, la Zona de Reserva Llauradora, el feminisme llaurador i popular, la 
creació de llaços de sororitat entre les dones, la denúncia i visibilització de les violències i la cerca 
d’una pau estable i duradora amb justícia social (ACVC, 2017). 

Entre les seues principals propostes destaquem quatre:

1. El reconeixement de la territorialitat de les dones llauradores, construïda per les formes 
d’ocupació i apropiació del territori.

2. La recuperació de les relacions d’interdependència amb la naturalesa, ja que és qui 
cuida i sosté la vida. 

3. La despatriarcalització de les seues organitzacions i comunitats, per això es treballa 
conjuntament amb els homes perquè també ells reivindiquen la participació i equitat de 
les dones i es construïsquen relacions més igualitàries. 

4. L’autonomia llauradora per a dur a terme els seus plans de vida, que reconeix el dret dels 
pobles a definir col·lectivament la seua forma i producció alimentària i dona prioritat a les 
economies locals i també reconeix els diferents sabers. 

D’aquesta manera, les dones llauradores han aconseguit incorporar la perspectiva feminista tant 
en l’estructura organitzativa com en les polítiques i plans de vida conjunt.

Conclusions
Hem observat com en l’actualitat de Llatinoamèrica es construeixen diverses alternatives per a 
comprendre i respondre als conflictes socioterritorials. Per a això es proposa partir per repensar 
el sentit i el significat que té el territori per a les comunitats de base rural, perquè és de vital im-
portància reconéixer i reivindicar les diferents maneres de concebre-ho. 
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Des d’una mirada feminista, el territori ens remet a un lloc d’interdependència amb la naturalesa 
i les identitats. Des de la concepció del cos com el primer territori, el feminisme aporta a una 
resignificació de la relació entre la naturalesa i els éssers humans perquè la violència contra els 
territoris és també la dels cossos dels seus habitants. Aquesta comprensió, aporta a entendre 
que la reivindicació del territori i els béns naturals és també el de la defensa de la vida mateixa. 
Al mateix temps que els impactes dels conflictes no són només materials, sinó que també té 
repercussions en l’experiència vital de cada persona.

Les dones indígenes, llauradores i afros de base rural han emprés diversos camins de lluita amb 
una perspectiva sistèmica anticapitalista, antineoliberal, antiracista, descolonial i antipatriarcal. 
Aquestes són noves cares de les resistències interseccionals que plantegen alternatives als di-
ferents sistemes d’opressió, al masclisme, a l’extractivisme, al saqueig i la mercantilització de la 
vida i la naturalesa. Encara que trobem diverses denominacions, totes elles tenen en comú un 
feminisme vinculat amb la defensa dels territoris i els béns naturals. 

Un d’aquests exemples és el feminisme llaurador i popular de les dones de l’Associació Cam-
perola de la Vall del riu Cimitarra a Colòmbia, que recull reivindicacions entorn de quatre 
eixos: el reconeixement de la territorialitat de les dones llauradores, la interdependència amb 
la naturalesa, la despatriarcalització de les organitzacions i comunitats, i l’autonomia per a dur 
a terme els seus plans de vida. Totes elles formen part de les alternatives polítiques que les 
dones construeixen des de les seues particularitats i experiències en un context de disputa 
territorial. 
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Resum 
Aquest article aborda els processos d’agenciament de les 

dones maputxe associats a l’apropiació de l’espai públic per a 
l’enfortiment de la seua identitat. El marc d’anàlisi està donat 

per la posada en pràctiques de mesures enfocades a erradicar 
el comerç ambulant per part del Govern Comunal (2017-2020), 
l’anterior es manifesta en l’aplicació de mesures que venen a 
reconfigurar espais que històricament les dones han utilitzat 

per a associar-se i comercialitzar les seues hortalisses a 
la ciutat de Temuco, Xile. L’estudi se centra específicament 

en l’experiència de les dones maputxe, productores i 
comercialitzadores d’hortalisses, per la qual cosa se’ls 

distingeix del comerç ambulant.  
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INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

En aquest article es descriu i reflexiona a partir de les experiències d’un grup de dones maputxe 
que van vivenciar situacions d’exclusió i discriminació per part de la institucionalitat local quant 
a l’ús de l’espai públic. El període investigat correspon als anys 2017-201944. Per això, es descriu 
la situació de l’Agrupació de dones maputxe Folil Mapu, qui van vivenciar reiterats fets de tensió 
amb les autoritats policials i comunals de Temuco. En aquest sentit, la proposta busca valorar i 
reconéixer l’experiència de les dones com un aspecte fonamental de les relacions socials que 
han de ser estudiades, i es reconeix que històricament les seues històries han sigut silenciades i 
negades per la colonialitat i el patriarcat. 

En el centre urbà de Temuco, capital regional de l’Araucania, s’estima que més de 300 persones 
(2018) es dediquen a la comercialització de fruites, verdures, confites i artesanies en context 
d’informalitat. Si bé les diferents administracions municipals són conscients, el procés d’expansió 
de venedors ambulants i productores ha sigut més ràpid que la planificació territorial. 

D’aquesta forma, les dones maputxe es traslladen al centre de Temuco a fi de desenvolupar activi-
tats relacionades amb l’economia de subsistència, la qual cosa respon a un fet històric i representa 
un factor fonamental del manteniment de la seua cultura, desenvolupament i autonomia econòmi-
ca. No obstant això, les dinàmiques a la ciutat s’han anat modificant en els últims anys, així com 
les normatives a nivell local, la qual cosa no està exempta de conflictes. En aquest context, les 
autoritats civils i d’ordre públic van orientar les seues accions exclusivament al control dels espais 
en els quals les dones maputxe desenvolupaven les seues activitats culturals i comercials. 

Generalment, és possible constatar la situació de les dones maputxe a través d’estudis i reportes 
que estableixen les inequitats de què són objecte en l’àmbit social, econòmic i cultural (Bengoa 
i Valenzuela, 1984; Comissió Maputxe de Drets Humans, 2012; Padilla, Garín, García, i Bell, 
2015; Seguel, 2004; Tragolaf Ancalaf i Obando Cid, 2006; Vásquez Toloza, 2015). Diversos au-
tors indiquen la triple discriminació que han d’enfrontar en relació amb el gènere, classe i ètnia 
(Painemal i Richards, 2011). Altres autors fan referència a una multiplicitat de factors a causa de 
les interseccions de raça, ètnia, sexe, classe o opció sexual, les quals impacten en la configuració 
de les seues identitats individuals i afecten la identitat col·lectiva (Sckmunck, 2013). Així mateix, 
existeixen barreres per a accedir a beneficis de l’Estat quant a salut i beneficis socials en l’àmbit 
local (Pía Palma-Inzunza i Fernández-Baldor, 2016). 

En tant l’agricultura desenvolupada per les dones maputxe pot ser classificada dins d’una eco-
nomia de xicoteta escala, aquesta activitat, d’acord amb diversos estudis, les possessiona en 
una situació de desigualtat, la qual cosa s’expressa en la falta d’accés al crèdit, l’absència de 
drets sobre la propietat de la terra i el poc accés als mercats per part de les dones (Quisumbing i 
Pandolfelli, 2010). Així mateix, les comunitats maputxe s’emplacen en territoris marginals, com a 
resultat dels processos de colonització que es van dur a terme a la regió. 

A més, a Xile, diverses comunitats maputxe, organitzacions i partits polítics han exigit als diferents 
governs adoptar mesures per a abordar les injustícies quant al territori i el paper de les dones. En 

44   Resulta rellevant destacar que la data de tall de la investigació és fins a l’any 2019. Amb açò, per al període 2021 
s’assumeix una nova autoritat comunal en Temuco, que dins dels primers dies de la seua gestió reconeix el gran valor 
que donen les dones maputxe hortalisseres a la ciutat i obri les portes de la institució per a dur a terme un treball 
col·laboratiu per a reconéixer i donar suport al desenvolupament de les dones. 
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aquesta línia, existeixen investigacions que exploren respecte dels impactes socials i ambientals 
en territoris indígenes (Neira Ceballos et al., 2012). 

Per l’anterior, la problemàtica identificada indica que existeix una relació amb la disputa per l’ús 
i els sentits atorgats a l’espai públic entre la institucionalitat representada pel municipi local i les 
dones maputxe associades en resposta a les mesures adoptades pel govern local. 

MARC TEÒRIC: UNA MIRADA DES DEL DESENVOLUPAMENT 
HUMÀ 

El paradigma del Desenvolupament Humà ens permet comprendre la noció de desenvolupament 
com un procés d’expansió de les capacitats perquè una persona puga dur a terme la vida que de-
sitja i valora (Sen, 2000). En aquesta línia, aquest enfocament pot enriquir-se i complementar-se 
amb les visions del Küme Mogñen o bon viure, especialment des dels aspectes socioculturals, la 
qual cosa precisament ha sigut un dels qüestionaments a l’enfocament proposat per Sen (Dubois, 
2008; Gasper, 2002). 

La proposta de desenvolupament humà inspirada per Amartya Sen va considerar reposicionar les 
nocions de desenvolupament i benestar en l’ésser humà. Per a Fukuda-Parr (2003) l’enfocament 
de capacitats ha proporcionat els fonaments del paradigma de desenvolupament humà, en el 
qual les persones es consideren com un mitjà i fi del desenvolupament (Bockstael i Watene, 2016; 
Sen, 2000). Per a Ul Haq (1995) la possibilitat d’ampliar les opcions de desenvolupament de les 
persones constitueix un element central del desenvolupament humà. 

Aquest enfocament està constituït per elements centrals, dins dels quals trobem les nocions de 
capacitats i funcionaments (Robeyns, 2016). La noció de capacitats es refereix a una combi-
nació de funcionaments que una persona pot aconseguir (Sen, 2000), les quals reflecteixen la 
llibertat que té una persona de portar la vida que té (Alkire, 2002; Robeyns, 2005). Per tant, els 
funcionaments són les coses que una persona pot valorar ser o fer (ser feliç, poder triar, gaudir 
de bona salut, estar alimentat). Els funcionaments poden classificar-se en: «activitats, com llegir 
o escriure; estats físics, com estar ben alimentat o sa; situacions mentals, com estar content; o, 
funcionaments socials, com estar integrat en la societat» (Sen, 1997:77). 

Per a avançar en la comprensió de l’enfocament de capacitats aplicat al cas d’estudi sobre dones 
maputxe, resulta necessari qüestionar-se el següent: quines són les coses que les dones maput-
xe valoren? I en el context de la cosmovisió maputxe cal preguntar-se: quins són els aspectes 
que limiten la seua capacitat de portar una bona vida? Precisament per a respondre a aquests 
interrogants és necessari comprendre les seues perspectives sobre el que implica una bona vida 
o Küme Mogñen. 

Per a Bockstael i Watene (2016b) enriquir el pensament i la investigació respecte a les capacitats 
requereix comprendre els valors indígenes i recordar històries. Per a les autores el compromís 
amb la investigació en matèria indígena i el desenvolupament del pensament indígena pot con-
tribuir al fet que els enfocaments de desenvolupament puguen establir diferències en la vida 
i la sostenibilitat de les comunitats indígenes. Per a Quijano (2012) l’alternativa del bon viure 
requereix ser contínuament indagada, debatuda i practicada, per la qual cosa és un aspecte 
històricament obert.
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La perspectiva de bon viure o Küme Mogñen implica un horitzó des d’on s’estructura la manera de 
vida del poble maputxe (Rojas Pedemonte i Soto Gómez, 2016). La noció de bon viure requereix 
ser compresa des dels elements històrics i contextuals; per tant, per a Rojas Pedemonte i Soto 
Gómez (2016) comprendre el Küme Mogñen no és possible sense el poble maputxe i les seues 
lluites. El bon viure qüestiona l’esquema de producció i consum, basat en l’acumulació de béns, 
que apunta a l’equilibri entre necessitats humanes i recursos disponibles per a satisfer-les (Cua-
dra, 2015). Dins d’aquesta perspectiva el territori juga un paper fonamental, atés que engloba tot 
el que existeix.

A causa dels processos d’exclusió del poble maputxe dels territoris ancestrals en zones rurals, 
s’ha produït un èxode a zones urbanes; el que ha implicat un procés de constant replantejament 
d’estratègies socioculturals, enfront de les relacions asimètriques originades des de la conquesta 
i la gènesi de l’Estat-nació (Pía Palma-Inzunza, Mellado Troppa, i Fernández-Baldor, 2018). Com 
a conseqüència, trobem una gran quantitat de població indígena en les urbs, producte dels pro-
cessos migratoris i l’establiment de les ciutats en territori indígena.

Per a Giménez Montiel (2002) l’espai representa un lloc sense significació i són els grups humans 
els encarregats de dotar de sentit als espais. En aquesta línia, l’espai constitueix un objecte en 
disputa per part de la població i la negociació de l’espai és un aspecte fonamental per a compren-
dre l’apropiació que els actors socials donen al territori.

Un altre aspecte central de l’enfocament de capacitats el representen els factors de conversió, 
perquè es considera que les persones disposen d’habilitats per a transformar els recursos en 
capacitats i funcionaments. Les habilitats d’una persona estarien influenciades per factors de con-
versió, que es classifiquen en personals, socials i mediambientals. Dins dels personals trobem, 
per exemple, el gènere, l’estatus, la raça, la intel·ligència, les habilitats personals, entre d’altres. 
Per part seua, els factors de conversió social poden ser entesos com a «polítiques públiques, 
normes socials, relacions de poder, rols de gènere, jerarquies socials…» (Boni et al. 2015:28). I 
aquells mediambientals, com ara, el clima o les condicions geogràfiques.

En aquest context, a través de la metodologia utilitzada es va buscar identificar els factors de con-
versió i aspectes que limiten la capacitat de decidir a les dones respecte a allò que consideren valu-
ós per a les seues vides, en el context del seu paper com a dones productores i comercialitzadores.

D’altra banda, és necessari incorporar una altra categoria analítica, que corresponga al concepte 
d’agència, entés com l’«habilitat que té una persona per a aconseguir les metes o valors que 
considera importants», en tant que és agent es defineix com «la persona que actua buscant un 
canvi». (Sen, 1999:19). Sen defineix agència com «el que una persona és lliure de fer i aconse-
guir en la cerca de la realització de les metes o els valors que aquella persona considere com a 
importants» (Sen, 1985). En aquest context els processos d’agència, llibertats civils i polítiques 
són rellevants per a crear un canvi social, on la possibilitat d’aconseguir llibertats té rellevància 
intrínseca (Klein, 2015). D’aquesta forma, el benestar social estaria enfocat a la promoció d’ob-
jectius que les persones valoren, per la qual cosa alhora és possible deduir la importància de la 
participació protagonista de les persones en la definició d’iniciatives i polítiques per a millorar la 
seua qualitat de vida (Pía Palma-Inzunza, 2016). 

És necessari indicar que l’enfocament de capacitats té com a base els mateixos principis que el 
paradigma de desenvolupament humà sostenible (Fakuda-Parr, 2003): participació i empoderament; 
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sostenibilitat; equitat i diversitat; i productivitat (Ul Haq, 1995); perquè aquests són rellevants per a 
l’anàlisi de les visions sobre el desenvolupament i bon viure. A continuació, passem revista breument 
a cadascun dels principis sobre la base de l’exposat per Fernández-Baldor, Boni i Hueso (2012): 

 Equitat i diversitat: si desenvolupament significa ampliar les opcions de les persones, 
aquestes han de gaudir d’un accés equitatiu a les oportunitats i que reconega la diversi-
tat. Desenvolupament sense equitat significa restringir les opcions dels individus en una 
societat. Segons Ul Haq (1995) l’equitat en l’accés a les oportunitats requereix, en moltes 
ocasions, d’una reestructuració del poder establit. 

 Sostenibilitat: les pròximes generacions mereixen gaudir de les mateixes oportunitats 
que les presents. No es refereix només a la sostenibilitat ambiental, perquè s’entén la 
sostenibilitat de les opcions humanes: físiques, financeres i ambientals. 

 Productivitat: facilitar un entorn perquè les persones siguen productives i es puguen 
assegurar uns mitjans de vida sostenibles (Ul Haq, 1995).

 Participació i empoderament: les persones són enteses com a subjectes i objectes 
del desenvolupament, capaços de realitzar eleccions sota la seua pròpia voluntat; a més 
de ser agents de canvi, han de poder influir en les decisions que afecten les seues vides.

METODOLOGIA 

La investigació va considerar tècniques d’alçament d’informació com l’observació participant, 
combinada amb entrevistes semiestructurades i grups focals. Donada la necessitat de comptar 
amb dades que permeteren contextualitzar la seua situació com a dones maputxe, es va disse-
nyar un qüestionari que va servir de base a l’hora de presentar una proposta de comercialització 
a la Municipalitat de Temuco.

L’estudi de cas es va desenvolupar en quatre moments: a) Revisió de literatura i reportes de la 
revisió de documents institucionals i lleis vinculades a la problemàtica. b) Observació participant 
en activitats pròpies de l’Associació, com ara reunions, tallers, tancament de projectes i procés 
de venda dels seus productes. c) Aplicació d’entrevistes semiestructurades a 19 dones de l’as-
sociació Folil Mapu; 3 Regidors de la Comuna de Temuco; 1 Representant de l’Institut de Drets 
Humans; 1 Autoritat Regional i 1 Representant de la Municipalitat de Temuco; d) Tabulació, trian-
gulació de la informació, anàlisi d’informació recopilada i presentació de resultats.

Per a garantir la validesa dels resultats es van utilitzar diferents tècniques d’alçament d’informació, 
la qual cosa va ser d’utilitat per a triangular les evidències trobades. Així mateix, les participants 
van ser informades dels objectius de la investigació i els seus fins. 

RESULTATS 

A continuació, es duu a terme una descripció i caracterització del col·lectiu de dones sòcies de 
Folil Mapu. Així mateix, s’exposa la informació qualitativa respecte de la situació que van enfron-
tar producte de la seua activitat en el centre de Temuco. 
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L’Associació de dones productores i Emprenedores «Folil Mapu» sorgeix l’any 2017, les sòcies 
de la qual manifesten que el sistema productiu es manté des del coneixement de les seues àvies 
i mares, qui en primera instància intercanviaven productes a la ciutat de Temuco i que poste-
riorment amb el passar dels anys van començar a vendre a la ciutat. Totes elles provenen de 
parcel·les rurals de les comunes de Vilcún i Padre las Casas, a la Regió de l’Araucania. Quant als 
territoris en els quals habiten, les dones no són propietàries de terrenys i respecte a la titularitat 
de l’habitatge, un 80% indica que el seu habitatge és propietat del nucli familiar, la qual cosa 
suposa que, igual que amb el terreny, els propietaris són els seus marits i/o pares, per tant, el 
percentatge restant equival a habitatges cedits per un familiar o en condició d’afins. 

Quant al nivell d’escolarització, la majoria només ha aconseguit l’educació primària, tot i que 
les més joves es troben cursant estudis tecnicoprofessionals. L’educació rebuda correspon a la 
reglamentada a Xile, on la llengua que prima és l’espanyol; per tant, la gran majoria no és parlant 
del maputxe o mapuzungun que correspon a la seua llengua tradicional. A través de l’observació 
participant va ser possible identificar, que, si bé els seus pares i avis són parlants de la llengua 
maputxe, dins del procés de socialització l’ús de la llengua no va ser propiciat, atés que el seu 
nucli familiar va considerar que era més important parlar l’espanyol. 

D’altra banda, la totalitat de les sòcies són mares, el nombre de fills o filles abasta des d’1 a 6 tot 
i que la mitjana és de 2. Respecte a les edats de la descendència, totes les sòcies tenen fills i 
filles menors d’edat en etapa escolar, encara que les seues edats fluctuen entre els 0 a 30 anys. 

En funció de la dinàmica de les comunitats indígenes, elles produeixen hortalisses (encisam, 
coriandre, carlota, poroto45, bleda, espinac, coriandre, arvejas46); fruites (bresquilla, poma, mora47, 
gerd); flors (tulipa, petúnia, orella d’os, dàlia) i altres productes com ara la mel, que, si bé un 
percentatge es destina a l’autoconsum familiar, el restant es comercialitza per a la generació 
de recursos que permeten obtindre el que no produeixen i amb això millorar la qualitat de vida 
del seu nucli familiar. Atés que els seus productes són de naturalesa estacional, algunes d’elles 
compren a altres productors de major envergadura. 

Respecte al total d’anys que treballen en la xicoteta agricultura aquesta xifra és de 12 anys de 
mitjana, encara que hi ha sòcies que porten 30 anys dedicant-se a la producció a petita escala, 
mentre que les més joves porten com a mínim 2 anys. Quant a la quantitat d’hores que dediquen 
a la setmana només a la comercialització dels seus productes, són 48 hores de mitjana. En rela-
ció amb aquesta dada, elles consideren les hores totals que implica recol·lectar les verdures, en 
alguns casos la preparació d’alguns productes i el temps de trasllat. No obstant això, aquest fet és 
qüestionat per l’autoritat local, ja que es manifesta que, si les dones produeixen en xicoteta escala 
i els seus productes són estacionals, no haurien de dedicar tantes hores a la comercialització 
d’aquestes. 

En relació amb la quantitat d’anys treballant en la comercialització en el centre de Temuco, el 
mínim és de 2 anys i el màxim de 21 anys, encara que la mitjana és de 9 anys; fet que demostra 
que aquestes dones ja venien comercialitzant des d’abans del dictamen del Decret Municipal de 
2011 que les exclou del centre de la ciutat. En aquest sentit, resulta interessant explorar respecte 

45   Phaseolus lunatus (fesol, mongeta).

46 Pisum sativum (pèsol).

47 Rubus ulmifolius.
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a les condicions en què exerceixen la seua labor, considerant que no compten amb les condicions 
mínimes en el context dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i 
altres instruments respecte als mínims socials que estableix l’Estat de Xile. Quant a la pertinença 
a programes públics, tan sols el 31% de dones són usuàries del Programa de Desenvolupament 
Territorial Indígena (PDTI) de l’Institut Nacional de Desenvolupament Agropecuari (INDAP) i un 
26% participa del Programa Xile Indígena. 

Quan els consultem respecte al treball dependent i independent que desenvolupen els membres 
del seu nucli familiar, un 23% manifesta que almenys una persona treballa amb contracte laboral, 
encara que més del 50% de les llars depenen exclusivament dels recursos que les sòcies gene-
ren a través de la comercialització d’hortalisses, fruites i flors. 

A partir de l’anàlisi qualitativa trobem que la situació de les dones de l’associació en relació amb 
la seua cosmovisió i condicions de vida està marcada per situacions de desigualtat i violència 
que s’escapen del seu control i limiten les seues possibilitats reals. En aquest context, l’estructura 
social xilena determina condicions per al seu benestar, independent dels esforços que elles rea-
litzen en les seues llars, comunitats i territoris. 

Jo porte deu anys treballant al carrer, vaig començar quan tenia com dènou anys a tre-
ballar i érem com a invisibles, ningú ens veia perquè sempre arrancava dels carabiners i 
jo em guanyava a un costat i venia les meues cosetes, les meues pomes, venia la meua 
mora.

 ” 
E.003

Així, aspectes com la seua situació d’informalitat per a la comercialització, el fet que hagen de 
desplaçar-se a la ciutat amb la finalitat de generar recursos per a la subsistència i el paper 
que juguen les institucions nacionals i locals, constitueixen estructurals limitants sobre la seua 
situació. L’evidència dona compte que les dones van assumir aquest paper com a productores i 
comercialitzadores per tradició familiar i per la configuració actual del territori, que ja no és capaç 
de satisfer les necessitats bàsiques de la família. 

Així mateix, des de la seua pròpia perspectiva elles no s’autodefineixen com a comerciants ambulants, 
sinó més aviat com a productores maputxe i la seua activitat com una pràctica econòmica de super-
vivència, que representa oportunitats, tot i que la seua condició es desenvolupa en un estat precari. 

El que passa és que després el centre es va començar a omplir, jo crec que tots ne-
cessiten treballar, però nosaltres portem molts anys ací mig amagades treballant i ara 
d’una estona a un altre, ens venen a traure forces especials sense haver-nos avisat 
formalment.

 ” 
E.019

És així com la ciutat i l’espai que utilitzen en el centre de Temuco ha de ser compartit amb altres 
persones, entre els qui hi ha dones, homes, migrants, entre d’altres; la qual cosa és reflex de tot 
un continu de privacions relacionades amb la no accessibilitat als sistemes de protecció social, 
educació, habitatge, ocupació. 

Ara bé, quant a la quantitat d’hores que elles dediquen a la comercialització dels seus productes, 
en relació amb el temps destinat a la preparació i dedicació a les hortes, veiem una sobrecàrrega 
d’activitats, considerant a més que totes elles són mares i han de desplaçar-se diversos quilòme-
tres a la ciutat.
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Les dones participants van explicar que la municipalitat i autoritats polítiques estaven en conei-
xement de la seua situació de desigualtat, però les dones ho atribueixen a aspectes històrics 
d’injustícia social, la qual cosa per a elles es va perpetuant: 

El maputxe sempre va ser tractat com a que és un miserable, que és ximple, que no pot 
aprendre, que és un indi més, sempre estem mirats cap avall, mai et veuen igualat, llavors 
en l’educació és una doble lluita. I també hem de demostrar que els maputxes podem i que 
som tan intel·ligents com ells, és una lluita constant, dir, vostés estan malament, vostés no 
són absoluts de la veritat, costa que els altres ho accepten igual, en la vida els maputxes 
mai hem sigut reconeguts, en diferents àmbits, com a dona, o en tots els àmbits sempre 
ha sigut una lluita.

 ” 
E.001

La visió exposada es va repetir en la majoria dels relats de les dones i altres entrevistats, i ex-
clogué la visió local del municipi, on la idea que va prevaldre va ser que totes les persones són 
iguals, i que les dones maputxe són catalogades com a comerciants ambulants il·legals. 

Diverses perspectives sobre el desenvolupament 

Al llarg de la investigació comprovem que existeixen visions diferenciades sobre la perspectiva 
de desenvolupament, especialment pel que fa a  la problemàtica suscitada entre l’agrupació de 
dones i el govern local. D’una banda, es distingeix una visió associada al progrés i el creixement 
de la ciutat, però, d’altra banda, hi ha una perspectiva de desenvolupament que no és conforme 
al context sociocultural del territori. En aquest sentit, es qüestionen aspectes relacionats amb 
l’herència colonial, així com amb la invisibilització i negació del poble maputxe: 

Hi ha desconeixement de la història com a tal, en la seua relació Estat de Xile - poble Ma-
putxe, crec que ací naix una mica l’origen d’això… l’autoritat fa un diagnòstic equivocat 
i aplica una solució encara més errada, llavors primer cal saber entendre que la ciutat 
de Temuco històricament era part del territori maputxe i si algú haguera d’establir algun 
perímetre d’exclusió és el poble maputxe.

 ” 
E.022

A partir dels discursos de les dones és possible evidenciar la concepció de bon viure, que implica 
la concepció de ser part de la naturalesa i el respecte per la terra, com a part de la seua espiri-
tualitat i l’equilibri ser – naturalesa. Com podem veure en el següent relat, trobem elements de la 
naturalesa com a constitutiu d’una bona vida: 

Per a la bona vida necessitem mantindre l’equilibri amb la naturalesa, els turons, els 
arbres, així com està la naturalesa estem els maputxes, som terra, aire, som naturalesa, 
si la naturalesa s’emmalalteix, nosaltres també ens emmalaltim.

 ” 
E.001

Un creix amb la connexió de la terra… es desespera a la ciutat, et vas a un altre món. 

” 
E.002

Aquest relat coincideix amb l’exposat per diversos autors (Boccara, 2004; Tricot, 2009) perquè 
indiquen que el benestar s’articula amb i des dels elements de la naturalesa per a interactuar amb 
les pràctiques socials, la llengua i la religió; per tant, la seua connexió amb la naturalesa és la 
base d’una bona vida. 



72

En el marc de l’anteriorment assenyalat, trobem que per a elles no existeix un enteniment en 
relació amb la cosmovisió maputxe i les polítiques públiques, la qual cosa representa una barrera 
que els exclou de l’accés a l’estructura d’oportunitats. 

Es desconeix també de la cosmovisió maputxe, perquè, per exemple, moltes dones que 
postulen a projectes no tenen flexibilitat, cal complir tants requisits que al final se les 
deixa fora.

 ” 
E.001

En aquest sentit, és important destacar que precisament el desconeixement de la cultura i la 
cosmovisió maputxe forma part de la seua lluita, que busca reconstruir noves relacions d’un 
Estat-Nació (Tricot, 2009). 

Jo crec que igual s’ha perdut una mica aquell sentit en el maputxe, que igual l’ha con-
sumit la cultura occidental, de cost i benefici… igual ens hem desunit, també va entrar 
l’individualisme en les nostres comunitats.

 ” 
E.001

Per tant, si ens remetem a la perspectiva del desenvolupament humà, trobem en els relats i el treball 
de camp, que, si bé les dones poden disposar de recursos per a satisfer necessitats bàsiques, man-
quen de nivells adequats de seguretat, llibertats polítiques i culturals. Així mateix, manifesten bretxes 
per a desenvolupar les seues potencialitats en la rúbrica productiva, per tant, existeix un qüestiona-
ment a les polítiques públiques vinculades, des de la seua perspectiva, a la cultura occidental.

Les polítiques públiques van anar acabant amb el maputxe, amb la manera de viure.
 ” E.002

A partir dels relats trobem crítiques a la cultura occidental i la perspectiva de desenvolupament 
centrades únicament en el progrés econòmic. En aquest punt, és necessari destacar el que ha 
exposat Sen sobre desenvolupament com a llibertat, atés que permet realitzar un qüestionament 
a la noció d’aquest concepte i la perspectiva dominant de desenvolupament, que en el relat es 
vincula a la cultura occidental i estableix una distinció en funció de la possibilitat de decidir, davant 
la qual cosa les dones maputxe veuen limitades les seues possibilitats d’accés a béns valuosos 
com la terra, l’aigua i el camp.

La pèrdua de sentit del que implica ser maputxe constitueix un problema crucial de per se, que 
s’uneix a altres aspectes que priven l’accés a recursos materials i oportunitats. En aquesta línia, 
les dones consideren que tenen desigual accés a les oportunitats, que viuen múltiples formes 
de discriminació i exclusió en l’accés als mecanismes de participació, la qual cosa els impedeix 
desenvolupar-se per a aconseguir una bona vida en el context de la cosmovisió maputxe. 

Per a les dones el desenvolupament i bon viure, implica recuperar el sentit i la relació amb la terra, 
com exposa una de les dones en el següent relat: 

Jo crec que, per a ser maputxe, cal tindre l’equilibri amb la diversitat, per a mantindre la 
diversitat, quan un és maputxe, tots els elements que componen la terra són importants, 
quan un és maputxe no és més important que una pedra.

 ” 
E.001

En aquest sentit, la relació amb la terra i la naturalesa implica reconéixer-se com a part d’un món 
on existeix diversitat i diferents perspectives de concebre el món. Des d’ací, es pot explicar que 
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no sols exigeixen drets per al seu propi poble, sinó també, des de l’empatia i la solidaritat, reivin-
diquen els drets d’altres grups, com la població migrant i altres col·lectius. 

Finalment, és necessari indicar que en els discursos es qüestiona el fet que el model de desen-
volupament occidental ha sigut imposat, la qual cosa ha portat a soscavar les bases de la seua 
cultura tradicional i cosmovisió de vida.

No s’està en contra del desenvolupament, volem desenvolupar-nos, però volem continu-
ar sent maputxe…

 ” 
E.008

No es va arribar a un acord perquè l’alcalde no dona el seu braç a tòrcer en el sentit que 
no modificarà al moment l’ordenança, per a permetre o posar excepcions a aquestes 
dones, però elles tampoc donen el seu braç a tòrcer.

 ” 
E.023

Per tant, des de l’òptica institucional del govern local, trobem que les dones es visualitzen com 
un obstacle per al «progrés de la ciutat», manifestant que «els carrers són per a transitar, no per 
a vendre», per la qual cosa no existeix una comprensió respecte al que realment volen les dones 
sòcies de l’agrupació. 

L’espai públic en disputa 

En aquest apartat ens situem en el context de la ciutat i les dinàmiques que s’estableixen dins 
d’ella, per a conéixer les pràctiques d’exclusió associades a la dimensió cultural i la noció de 
desenvolupament. Una de les principals evidències trobades va ser el fet que totes les dones 
esmenten diferents pràctiques d’exclusió de la ciutat referides a aspectes de tipus cultural i so-
cioeconòmic. En aquest sentit els relats donen compte de situacions marcades per un discurs 
estigmatitzant per part de les autoritats locals i la policia. 

(…) com saben ens va tocar dur, ens han reprimit bastant, ho hem passat malament, ens 
han llevat totes les nostres coses, totes les nostres verdures, la nostra mercaderia, ens 
han arrossegat del pèl pel carrer, ens han tirat aigua, gasos i així hem arribat a casa.

 ” E.002

Per a les dones, els espais de participació han estat tancats i una de les pràctiques habituals és 
realitzar declaracions que qüestionen la legitimitat de l’organització, un exemple d’això han sigut 
els conflictes urbans que es donen a la ciutat.

És necessari esmentar que la comercialització d’hortalisses i altres productes als carrers de Te-
muco contravé les regulacions municipals respecte als espais públics. El conflicte s’aguditza donat 
l’augment de la quantitat de persones que comercialitzen sense permisos, inclosa una quantitat en 
augment d’immigrants dins d’aquest grup. Això ha marcat l’establiment de pràctiques de control d’ús 
dels espais públics per part de la municipalitat i les forces d’ordre i seguretat. Igualment, en aquest 
context, des de la percepció de l’aparell públic, les persones dedicades a la comercialització de 
productes de tota mena van ser catalogades com a «il·legals» sense establir distincions. 

Vam tindre una reunió ahir en la comissió de seguretat ciutadana, on el municipi va 
presentar una reformulació en alguns aspectes a l’ordenança municipal del 2011 que 
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prohibeix el comerç estacionat en el perímetre d’exclusió i no té tampoc una excepció a 
les dones maputxe, xicotetes hortalisseres.

 ” 
E.023

L’anterior, va legitimar la possibilitat d’erradicar el comerç ambulant dels carrers de la ciutat a 
través d’actes violents per mitjà de la confrontació física i verbal, que es va traduir en desallotja-
ments, decomisos i detencions. 

Era una marxa pacífica, anaven senyores de setanta anys, amb els seus guagüites, igual 
dones, i que ens vinga el doll, imagine’s les guagüites com ploraven, la meua avieta igual, 
anàvem caminant totes tranquil·les i que de sobte vinga el doll i ens tire.

 ” 
E.007

Ens van agredir molt fort, és a dir, com que era increïble, jo caminava amb la meua parella 
i li deia que se n’anara perquè havia d’anar a veure la guagua i el podien detindre i no 
l’anaven a soltar perquè a totes les xiquetes que han detingut no les han soltades fins a 
l’altre dia.

 ” 
E.009

Així mateix, en l’àmbit discursiu es van reforçar estereotips discriminatoris vinculats a la condició 
de dones indígenes, la qual cosa es fa visible en els següents relats: 

A mi em discriminaven els mateixos carabiners, quan em vaig instal·lar ací amb la meua 
vestimenta «Vosté no és maputxe, vosté es disfressa» i jo li vaig dir «Però si vol li mostre 
el meu carnet, soc nascuda i criada en una comunitat maputxe, jo no tinc la culpa que la 
meua mamà siga pèl-roja i que el meu papà haja sigut maputxe i jo haja nascut així, això 
és una discriminació cap a mi, com vol que siga llavors?

 ” 
E.002

Si considerem les diferents tècniques d’alçament d’informació, s’ha aconseguit establir l’existèn-
cia d’una major arremesa cap a les dones maputxe, a causa de la seua persistència per mantin-
dre’s en els espais històrics de venda i comercialització de les seues hortalisses. 

La problemàtica suscitada contra les dones maputxe productores per part del municipi i les forces 
d’ordre i seguretat pública comporta a posicionar els espais públics com una temàtica medul·lar 
respecte a la ciutat. Així s’identifiquen dues perspectives, d’una banda, aquella que justifica la 
decisió municipal d’erradicar el comerç ambulant en funció de criteris com l’ordenament de la 
ciutat i les normes d’urbanitat; i d’altra, aquella visió que es fonamenta en la recuperació de l’es-
pai públic i la lluita per aquest, on l’experiència de les dones maputxe productores és un element 
cultural i històric de les relacions socials, és a dir, una experiència que forma part de la identitat 
local i regional. 

L’experiència de les dones i la lluita per l’espai públic va activar el seu sentit de pertinença i so-
lidaritat. Des dels seus relats existeix una autopercepció d’una major capacitat per a actuar en 
conjunt enfront de la pressió de ser excloses de l’espai públic. Així, per a aquestes dones el fet 
de ser presents a la ciutat i poder comercialitzar els seus productes representa no sols una font 
de recursos econòmics, sinó també una activitat de valor, ja que constitueix una experiència que 
han desenvolupat els seus ancestres. 

Així mateix, manifesten que no existeix concordança entre les polítiques públiques nacionals i les 
regulacions locals, perquè algunes dones maputxe participen en programes públics que fomen-
ten la producció. No obstant això, no compten amb permisos per a la comercialització. 
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I ara què faig amb les meues flors si no les puc vendre? Si en la fira igual em tiren. I així 
passa amb les xiquetes, les xicotetes hortalisseres, què passa amb els seus encisams, 
amb els seus espinacs, amb les seues plantetes?, on les venen?, per a què ajuda el 
govern si una no pot vendre les seues coses? Millor llavors que no ajude, per a botar el 
treball d’una, el meu temps.

 ” 
E.002

Per a altres actors això representa el fracàs de les polítiques públiques a l’hora d’aplicar criteris 
d’igualtat, sense tindre en consideració les particularitats i perspectives del poble maputxe. 

Llavors ací, és un fracàs de la política per a mi, és un abandó total de la polis, del diàleg, 
del saber escoltar, del parlamentar per a conviure en un espai de ben comú, llavors jo 
crec que ací està l’ADN d’aquest problema i òbviament, siguen maputxes o siguen xilens, 
qui siga. Però ara hi ha un component addicional, que és el patrimoni intangible d’una 
expressió i una manifestació econòmica d’un poble originari i aquest component, òbvia-
ment li entrega altres atributs al conflicte. Ací tornem al reconeixement i a la distinció que 
no es fa, s’aplica homogeneïtat, llavors no hi ha cap distinció.

 ” 
E.021

Respecte als espais de diàleg per a donar solució al conflicte, no va existir una agenda entre els 
actors involucrats, és més, es va posar en evidència la capacitat del govern local de convocar 
per a treballar obertament el tema. Així altres actors que van acompanyar el procés de les dones 
manifestaven que si bé existeixen instruments legals48 per a establir les bases d’una bona relació 
entre el municipi i les productores, aquests es deixen a l’escassa voluntat de les autoritats. 

Al seu torn, es va aconseguir visualitzar que els instruments de planificació de la ciutat propicien 
una racionalitat de mercat que no considera les característiques de la regió i la seua història i en 
la qual preval la visió dominant sobre un model de desenvolupament que exclou les pràctiques i 
el sentit sociocultural, en aquest cas, de les dones maputxe. 

Conclusions
La possibilitat de comptar amb diferents tècniques d’alçament d’informació ens ha permés explo-
rar, des dels elements centrals de l’enfocament de les capacitats, respecte a aquells aspectes 
que limiten les possibilitats de les dones de portar una bona vida, fent una distinció entre la noció 
clàssica de desenvolupament i aquella associada a la cosmovisió maputxe. 

Es visualitza que el conflicte entre les dones maputxe i l’administració municipal, constitueix un 
problema de l’herència colonial i la injustícia social, on s’identifica que les dones es troben en situ-
ació de vulnerabilitat, encara que no es consideren en situació de pobresa, però sí en condicions 
desiguals, a causa del model de desenvolupament que s’intenta imposar. 

La producció i comercialització que exerceixen les dones representa una pràctica històrica quoti-
diana i que respon a la falta d’oportunitats en els seus espais més pròxims. Per tant, les situacions 

48 En aquest cas es referien al conveni 169 de l’OIT establit per a protegir els drets i manera de vida dels pobles indígenes i tribals.
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de violència viscudes ens conviden a repensar en les maneres de resistir des del territori i des 
de la seua particular manera de veure el món, apel·lant entre altres aspectes a la dimensió de la 
corporalitat en la lluita.
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Resum 
Aquest article d’investigació tractarà d’explorar i comprendre, 

des d’un posicionament epistemològic activista i feminista, 
les pràctiques i els discursos de les dones palestines amb 
la finalitat de desmuntar alguns dels estereotips construïts 

sobre les dones musulmanes amb hijab en general, i sobre les 
dones palestines en particular. Aprendré dels seus discursos 

descolonials a desconstruir aquestes imatges i representacions 
islamòfobes i eurocèntriques, erigides per Occident, que 

presenten a les dones musulmanes amb hijab com les víctimes 
per antonomàsia. Entendrem que només des de la solidaritat 

feminista internacionalista serà possible visibilitzar les nostres 
diferències i abraçar les nostres similituds per a continuar 

lluitant per aquesta anhelada trobada feminista. 

«Moviment de 
resistència de 
dones». Pintada en 
una dels carrers de 
Ramallah.

Font: Brigada Feminista 
per Palestina.
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INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ

Introducció 

Fa alguns anys vaig veure un documental titulat La meitat de tot (de Llanos, 2012) en el qual la 
directora explicava la situació polític-social de Bolívia de la mà de dotze dones bolivianes. Aquell 
senzill títol semblava revelar una cosa sorprenent al meu jo de 2013: les dones som la meitat 
de tot. Aquella senzilla revelació es convertiria en el meu nou enfocament des del qual mirar i 
entendre el món. Volia, i vull, aprendre a acostar-me a les realitats d’altres dones per a poder 
aprendre d’elles i amb elles, dels seus punts de vista, vivències i experiències. En definitiva, 
escoltar i entendre a aquesta meitat de tot a la qual, en tantes ocasions, la història ha deixat de 
costat i ha invisibilitzat.

No és la meua intenció parlar sobre, sinó parlar a prop. ” 

49 Minh-Ha en Moller, 
2011

Trinh T. Minh-Ha, vietnamita de la diàspora, feminista, cineasta, etnògrafa, compositora, teòrica, 
poeta i artista experimental (com ella es defineix a si mateixa) feia aquest comentari referent a la 
seua pel·lícula etnogràfica Reassemblage (1981). En ella, l’artista viatja a comunitats rurals del 
Senegal i ens mostra, en una espècie de puzle audiovisual descolonial, diferents aspectes sobre 
la població d’aquestes comunitats. El treball i les reflexions de Trinh em van portar a problema-
titzar sobre el meu posicionament en aquest (i altres) treballs de recerca militant. Em vaig sentir 
totalment identificada amb aquest nearby i volia allunyar-me d’aquest about. Vaig sentir que ací 
residia de manera simple i clara la diferència entre les diverses posicions investigadores. Jo no 
volia (ni vull) parlar sobre les dones palestines. Jo volia (i vull) escoltar-les, ser a prop, compartir 
amb elles reflexions, aprendre de les seues lluites i de les seues formes de resistència des del 
feminisme descolonial. Vull que els seus discursos i relats construïsquen i donen forma a les 
seues realitats, les seues vides, els seus mons, perquè des d’aquest humil document se’ls puga 
llegir i conéixer. 

En 2016 un grup de quinze dones activistes feministes de base del País Valencià – Països Ca-
talans (Brigada Feminista per Palestina) decidim viatjar a la Palestina històrica, és a dir, a la 
Palestina del 48 (l’actual Estat d’Israel), i al territori ocupat de Cisjordània (inclòs Jerusalem Est) 
per a poder conéixer de primera mà les experiències de lluita i de resistència que duen a terme 
les dones palestines. Volíem conéixer i entendre la situació i el context que allí es vivia de la mà 
d’aquesta meitat de la societat que no sol tindre el poder del discurs ni el protagonisme. Volíem 
saber com eren les opressions que les travessaven dia a dia, aprendre d’elles i amb elles sobre 
les seues estratègies de lluita i de resistència per a fer front a tals opressions i violències. Volíem 
entendre el seu patriarcat i explicar-los el nostre; expressar-los la nostra solidaritat amb elles, les 
ganes que teníem d’establir un vincle des d’allò que ens unia i tractar de superar allò que ens 
separava. Així va arrancar el que més tard es convertiria en el treball de recerca que ha donat lloc 
a la meua tesi doctoral, de la qual es deriven aquestes pàgines. 

49 Traducció pròpia de l’original en anglés: «I do not intend to speak about. Just speak nearby» (Minh-Ha, en Moller, 
2011).
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Justificació

Entendre el que succeeix hui en Palestina és crucial per a comprendre el que succeeix en el món: 
les tensions entre les potències occidentals i els països àrabs, les disputes pel petroli, l’auge de l’ex-
trema dreta i dels discursos racistes i islamòfobs, la importància del complex militar-industrial i de 
seguretat i les complicitats que se’n deriven, la deshumanització de les vides altres… Tot això està 
connectat d’una manera o altra a la injusta situació que viu el poble palestí. Però més enllà  d’enten-
dre això, aquesta investigació vol aprofundir en les diverses maneres de lluitar i resistir de les dones 
palestines en aquest context. Comprendre les seues lluites resulta essencial per a deslegitimar 
aquests discursos islamòfobs, cada vegada més freqüents, sobre les dones àrabs i/o musulmanes.

Com i des d’on es construeix la imatge de dona àrab? I de dona musulmana amb hijab? I de dona 
palestina? Des que vaig començar aquesta investigació, en moltes de les ocasions que he expli-
cat el tema principal d’aquesta tesi m’he trobat amb l’assumpció i el prejudici que si abordava les 
situacions i les experiències de les dones palestines hauria de tractar-se com d’oprimides estan, 
que són víctimes del patriarcat palestí, però poques vegades s’ha pensat en primer terme en les 
opressions i vulneracions de drets que pateixen per part de l’Estat racista-colonial-violent israelià, 
o en la responsabilitat que tenim, com a part de la comunitat internacional que som, i en l’omissió 
de resposta davant tal situació. Amb aquests plantejaments no vull suggerir en cap moment que 
les dones palestines, o de qualsevol altre país àrab, no patisquen violència masclista i patriarcal 
(fins al moment no conec cap territori del món en el qual no existisca); el que vull demostrar és 
que quan parlem de violències sobre dones àrabs, i en concret sobre dones palestines, com a 
persones occidentals (i en el meu cas com a dona feminista occidental), sent que hi ha un intent 
d’esquivar el deure que tenim de denunciar i criticar la permissivitat amb la qual es continuen 
reproduint moltes d’aquestes violències, per descomptat en territori palestí, però no sols allí. 

En un moment com el que vivim, en el qual l’intent per associar món àrab o món musulmà a terro-
risme és una constant diària, on deshumanitzar les i els altres  s’ha convertit en un fet normalitzat, 
tenim més responsabilitat que mai a desconstruir la nostra mirada colonial-patriarcal-eurocèntrica 
i construir una nova mirada descolonitzada amb la qual mirem els països àrabs des d’un altre lloc. 
Però no sols això, sinó que les feministes occidentals hauríem de deixar de mirar amb aquest pa-
ternalisme i superioritat colonials a les dones no-occidentals, a les dones altres, ja que amb això 
només continuem reproduint violències (epistemològiques i colonials) sobre elles. Les següents 
pàgines tractaran d’aportar el seu granet d’arena en aquestes difícils tasques.

El que compartisc en aquest document no pretén, ni molt menys, ser la realitat, sinó allò que 
nosaltres vivim, que jo he viscut, allò que ha travessat els nostres cossos, les nostres ments,  
nostres emocions per a convertir-se en narració, en exposició o en documental.

CONTEXT

L’inici de la colonització de Palestina

Parlar de territori i de colonització en Palestina ens obliga a fer una xicoteta revisió històrica que 
comença a la fi del segle XIX. Abans de la Guerra àrab-israeliana i la conseqüent catàstrofe per 
al poble palestí, la Nakba (1948), havien arribat a terres palestines milers d’immigrants jueus de 
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tot arreu del món en el que es coneix com aliyot (el plural de aliyá o aliá, «ona migratòria», en 
hebreu). Aquesta migració va donar lloc als primers assentaments de jueus en Palestina durant 
l’època compresa entre 1880 i 1948, el yishuv. Aquest terme va començar a utilitzar-se a partir de 
la dècada de 1880, quan comencen les onades immigratòries sionistes: «La primera aliyá, entre 
1882 i 1903, va suposar l’arribada d’unes 35.000 persones, principalment de l’est d’Europa (…). 
Amb la segona aliyá, entre 1904 i 1914, van entrar prop de 40.000 russos en Palestina (…). I amb 
la tercera, entre 1919 i 1923, van arribar 40.000 més, també de l’est europeu (…). La quarta, entre 
1924 i 1929, va atraure més de 80.000 persones procedents de Polònia i Hongria, moltes d’elles 
de classe mitjana. I la cinquena, entre 1929 i 1939 va ser majoritàriament alemanya, amb més 
de 250.000 persones, també moltes del món empresarial i professional» (Izquierdo, 2006). La 
persecució i repressió que va patir la població jueva a Europa en la primera meitat del segle XX, 
el tancament de fronteres de països receptors d’aquesta migració, com els EUA, així com el pla 
de construcció de l’Estat d’Israel (emparat per britànics i estatunidencs, entre d’altres), serien al-
gunes de les causes per a entendre aquestes onades de migració jueves i la posterior declaració 
de l’Estat d’Israel en 1948. 

Si imaginar-se i entendre l’ocupació és tremendament difícil, entendre què significa aquesta co-
lonització dels territoris palestins podria resultar-ho més encara. Seguint les hipòtesis de Ramos 
(2018), un factor fonamental pel qual no es podria considerar la situació en la Palestina històrica 
com un conflicte a l’ús, a part dels diferents i desequilibrats usos de la violència, és precisament 
pel projecte colonial d’assentament que va donar principi en les últimes dècades del segle XIX 
en aquesta regió.

Va ser llavors quan va sorgir el moviment sionista, un nacionalisme jueu creat per una mino-
ria de persones jueves europees asquenazites en un context d’efervescència nacionalista 
i imperialista a Europa. La seua raison d’être era que l’única solució al que consideraven el 
«problema jueu», és a dir, la falta d’assimilació i persecució d’algunes comunitats (sobretot 
a Europa centre-oriental), era la creació d’una pàtria exclusiva o majoritàriament jueva. 
Encara que es tractava d’un moviment europeu influït per altres nacionalismes de l’època, 
el sionisme era un «nacionalisme sense territori» (Encel, 2015), per la qual cosa va acabar 
predominant la via del colonialisme d’assentament.

 ” 
 Ramos, 2018: 277-278

La Nakba. Una lluita contra la desmemòria

Ells es burlen que uns altres hagen perdut les seues cases. Ells no cuiden d’altres xiquets 
que, com ells, han crescut en un campament de refugiats. Ells es posen el nom d’altres 
homes que van ser assassinats. Ells es preocupen solament de la manera en la qual  
poden alliberar-se del seu dolorós passat. Hui, 15 de maig, és el dia de la independència 
d’Israel i el dia de la catàstrofe Nakba per als palestins.

 ” Echlas Alazza, Camp de 
refugiats d’Al-Azza, Betlem (Cisjordània).

Resulta sorprenent com els mateixos successos poden generar relats completament antagònics. 
Maig de 1948 en la Palestina històrica és un d’aquests moments. Mentre que la majoria de la 
societat israeliana jueva celebra cada 15 de maig la creació de l’Estat d’Israel (commemorant el 
que denominen la Guerra de la Independència de 1948), la població palestina (dels territoris del 
48, de Jerusalem Est, de Gaza i de Cisjordània) rememora amb un dia de dol nacional el que ells 
denominen Nakba. Aquesta paraula àrab significa la catàstrofe per la creació de l’Estat d’Israel 
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i per l’expulsió massiva de població palestina que aquest fet va comportar. Entre 1947 i 1949 
s’havia sotmés a més de 800.000 persones, d’un total de 1,4 milions, a una migració forçada cap 
a Cisjordània, la Franja de Gaza i els països àrabs contigus. Això suposa que més del 60% de la 
població palestina va ser expulsada o va haver de fugir per la força, a punta de fusell, de les seues 
llars i encara no han pogut tornar.

Amb la Nakba la majoria dels palestins van ser expulsats. Dels qui ens quedàrem, la ma-
joria vivim en el nord, en la zona del «triangle» i en el desert del Naqab. La majoria dels 
assentaments jueus van ser construïts pel centre prop de la costa on estaven molts dels 
pobles palestins que van ser arrasats. ” Kayan, Haifa

Pappé (2008) empra el terme de neteja ètnica de Palestina per a referir-se a aquests successos i 
ho considera «el millor terme possible per a descriure l’expulsió dels palestins en 1948»:

El terme Nakba no comporta cap referència directa de qui està darrere de la catàstrofe 
—qualsevol cosa pot causar la destrucció de Palestina, fins i tot els propis palestins—. 
No així quan s’usa el terme neteja ètnica. Implica una acusació directa i una referència als 
culpables, no sols en el passat sinó també en el present. I el que és molt més important, 
connecta polítiques, com les que van destruir Palestina en 1948, amb una ideologia. I quan 
aquesta ideologia és encara la base de las polítiques d’Israel cap als palestins, estiguen on 
estiguen, la Nakba continua, o el que és més precís i convincent, la neteja ètnica segueix 
avant. ” Pappé, 2006

La neteja ètnica suggereix un esborrat, insinua l’eliminació de la població altra i de les seues 
restes, ja que interferien en el projecte colonial sionista de la construcció de l’Estat jueu d’Israel. 
Durant la Nakba, les tropes israelianes van fer un ús premeditat i despietat de la violència i el ter-
ror amb l’objectiu de desarrelar a la població palestina nativa que vivia en els territoris del 48: van 
cometre més de 70 massacres de civils en les quals van assassinar a més de 15.000 persones, 
com la perpetrada en Deir Yassin, on les organitzacions paramilitars sionistes Irgun i Lehi van 
assassinar més de cent civils; van realitzar diversos atacs com a atemptats a les llars, saquejos, 
destrucció de propietats, i més de 600 localitats palestines van ser destruïdes, fet que obligà a 
quasi un milió de persones a abandonar les seues terres, els seus béns i les seues llars, el que 
les convertí en eternes refugiades.

Deir Yassin era un llogaret els habitants del qual tenien un pacte de no agressió amb la 
Hagana, però va ser atacada per una força conjunta Irgun-Lehi que, segons estimacions 
conservadores, van assassinar al voltant d’115 homes, dones i xiquets i van omplir els pous 
amb els seus cossos (Smith 2004: 194). La publicitat sobre la massacre a través de les 
unitats d’altaveus mòbils de l’Irgun i la Hagana en ciutats com Jaffa i Haifa i a través de la 
ràdio van crear un enorme temor. ” 

Abu-Lughod, 2017: 160

En la meua primera visita al camp de refugiats d’Aida, a Betlem, em va sorprendre veure que molts 
dels carrers del camp tenien en les seues parets dibuixos de mapes que evocaven a diferents 
pobles. Quan vaig preguntar pel significat me van explicar amb molt d’orgull que en les parets 
del camp estaven dibuixats els pobles originaris de la Palestina del 48, pobles arrasats i destruïts 
durant la Nakba als quals pertanyien els avantpassats de les famílies refugiades d’Aida Camp. Em 
va commoure quan preguntava a alguna xiqueta o xiquet del camp d’on era i em responia amb el 
nom del llogaret originari familiar. M’explicaven fins i tot el cultiu que era típic d’aquesta zona, o el 



FEMINISMES POPULARS DES DEL SUD GLOBAL
Una recopilació de diferents perspectives enfront del feminisme hegemònic d’occident

87

plat de menjar més popular, o el bestiar que pasturaven els seus avis i besavis. Encara que tots 
aquests llocs ja no existeixen en la Palestina del 48 (en l’actual Estat d’Israel), sembla que sí que 
ho fan en les parets i murs d’Aida Camp, i en el record de les persones refugiades que l’habiten. 
El mateix em va passar en el Campament de Dheisheh, al sud-oest de Betlem. La identificació 
amb els seus llocs originaris era quasi immediata, alguns d’ells situats a escassos quilòmetres 
del camp. Les parets dels camps i les tertúlies a la calor d’un café àrab s’havien convertit en els 
llenços on traçar la memòria col·lectiva dels refugiats i refugiades palestines, el llegat d’un poble 
que no oblida i que lluita dia a dia contra la desmemòria. 

L’ocupació i colonització dels territoris palestins

Des que al juny de 1967 començara l’ocupació militar dels territoris palestins de Cisjordània, la 
Franja de Gaza i Jerusalem Est, les polítiques implacables de l’Estat d’Israel en matèria de con-
fiscació de terres, assentaments il·legals i despossessió, sumades a la discriminació i humiliació 
generalitzada, han infligit un sofriment immens a la població palestina, despullant-la dels seus 
drets fonamentals (Amnistia Internacional, 2017). Aquesta ocupació militar altera la vida diària de 
les persones palestines que viuen en aquests territoris: com i quan poden —i si poden— despla-
çar-se al treball o a l’escola, viatjar a l’estranger, visitar a familiars, guanyar-se la vida, assistir a 
un acte de protesta i accedir a les seues terres de cultiu o fins i tot al subministrament d’electricitat 
o d’aigua potable.

Com veieu l’ocupació produeix opressió, polítiques i estratègies contra el nostre poble, 
començant pels assassinats i les execucions de persones en l’acte, el mur de l’apartheid 
que està visible i clar en tots els llocs, l’aïllament de ciutats i pobles, el bloqueig contra 
Gaza, els milers d’activistes i militants que estan en la presó, els milers de persones que 
són ferides després dels castigs de les autoritats de l’ocupació… Així que la situació és 
una lluita real contra l’ocupació per a la llibertat, i contra un sistema colonial real que és 
secundat pels governs occidentals liderats pels EUA contra el nostre poble. Aquesta és la 
situació en general. ” Khitam Saafin, UPWC, (Ramallah)

Cisjordània, Jerusalem Est i els Alts del Golan es troben envaïts per assentaments il·legals que 
dificulten i interfereixen en la vida quotidiana dels milers de palestines i palestins (i sirians en el 
cas del Golan) que habiten aquestes terres. Aquestes colònies s’han anat establint des de finals 
dels 60 i actuen hui dia com a municipis on habiten civils israelians amb nacionalitat israeliana 
(els colons i les colones). Segons les dades de l’organització israeliana B’Tselem – The Israeli 
Information Center for Human Rights in the Occupied Territories (2017), des de 1967 fins a finals 
de 2017 es van establir més de 200 assentaments a Cisjordània on resideixen actualment més 
de 620.000 israelians. D’aquests, aproximadament 209.270 viuen en les parts de Cisjordània que 
Israel va annexar a la jurisdicció municipal de Jerusalem (segons les xifres de l’Institut d’Investi-
gació de Polítiques de Jerusalem de finals de 2016), i 413.400 viuen en la resta de Cisjordània (se-
gons les xifres de l’Oficina Central d’Estadístiques de finals de 2017). Aquesta última xifra suposa 
que aproximadament el 14% de la població que habita a Cisjordània (sense incloure Jerusalem 
Est) correspon a colons i colones que viuen en els assentaments, que violen el dret internacional 
segons la resolució 2334 del Consell de Seguretat de Nacions Unides. Actualment, aquesta co-
lonització il·legal del territori palestí suposa un dels majors obstacles per a la vida quotidiana de 
la població palestina, una infracció d’aquesta resolució i, sens dubte, una de les majors dificultats 
per al diàleg entre ambdues parts.
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MARC TEÒRIC

Construint i invisibilitzant les «altres». El concepte d’alteritat com a tecnologia 
de poder colonial

Occident, que ha segrestat el verb i el subjecte per a la seua exclusivitat única, ens impo-
sa un monòleg racista, militar, sexista, patriarcal, genocida i epistemicida emmascarat en 
falses dialèctiques desenvolupistes, democratitzadores, deslliuradores, emancipadores 
i cooperativistes. No existim cognitivament en la concepció occidental de l’ésser, del 
món. Quan Occident ens representa i parla per nosaltres a través del poder que li dona 
haver-nos colonitzat físicament i material després d’haver-se erigit en «centre del món», 
en aquest mateix acte, morim; deixem d’existir. «No existim» i «no som» ja que només es 
pot ser quan es té la capacitat de «parlar» i autorepresentar-se (la qual cosa implica una 
ubicació, un lloc d’enunciació). Estem doncs, sota el jou del monòleg occidental. ” 
Adlbi Sibai, 2017: 85

Amb aquestes paraules la teòrica i pensadora musulmana descolonial Adlbi Sibai situa en el centre 
del debat la colonialitat dels discursos feministes blancs i eurocentrats i com aquests són construc-
tors d’alteritat. Les dones situades en aquestes altres realitats, «les altres», no poden, en termes de 
Spivak (2009), representar-se a si mateixes, no de la manera en la qual elles desitgen i consideren. 
Necessitaran d’una persona denominada mediadora (Belasteguigoitia, 2001) que (re)interprete els 
seus discursos i les seues lluites, les seues maneres de viure i de resistir, alterant els seus re-
lats, esdeveniments o narracions amb la condició que puguen ser sentits a Occident, malgrat que 
aquests mateixos puguen acabar sent no recognoscibles per a la població o subjectes representats. 

La violència epistèmica del discurs feminista colonial occidental per tant, ha utilitzat diferents 
estratègies des de les quals destruir/construir a aquestes altres dones: en primer lloc, ha esborrat, 
omés i ignorat la pluralitat de discursos teòrics, de pràctiques, de lluites i de resistències de les 
dones altres; i, després d’haver aconseguit el poder de l’enunciació discursiva a Occident, ha 
utilitzat aquest per a representar-les i caracteritzar-les, creant el ja famós i colonial concepte de 
Dones del Tercer Món.

De la mateixa manera que els feminismes occidentals van homogeneïtzar el concepte dones per 
a tractar de construir un subjecte universal del feminisme, amb les mateixes opressions i lluites, 
el terme Dones del Tercer Món es construeix també com un paraigua que engloba les dones de 
diferents classes socials, pensaments, identitats, cultures, religions, nacionalitats, condicions co-
lonials…, pel mer fet de viure en el, colonialment denominat, Tercer Món. El que uneix a aquests 
milions de dones sols existeix en el pensament eurocèntric occidental, això és, la seua condició 
de no-ser, la seua doble condició d’alteritat, com a dones (no-homes) no-blanques, pobres, colo-
nitzades o no.

Com apunta Mohanty (2008 [1984]) en la seua crítica a la mirada d’Occident, la violència colonial 
no s’exerceix només d’uns països a uns altres, sinó que es reprodueixen elements colonials en 
els discursos feministes de blanques sobre negres, de riques sobre pobres… La colonització ha 
suposat, i suposa, una relació de dominació estructural i una supressió, amb freqüència violenta, 
de l’heterogeneïtat dels i les subjectes en qüestió (Mohanty, 2008). Les dones pobres del Tercer 
Món es construeixen i defineixen en funció del que no-són les dones occidentals:
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Aquesta dona mitjana del Tercer Món porta una vida en essència truncada, a causa del 
seu gènere femení (llija’s: constret sexualment) i del seu ser «del Tercer Món» (llija’s: 
ignorant, pobre, inculta, lligada a la tradició, domèstica, centrada en la família, victimit-
zada, etc.). Aquesta imatge, suggerisc, es produeix en contrast amb l’autorepresentació 
(implícita) de les dones occidentals com a cultes, modernes, amb control sobre els seus 
propis cossos i sexualitats i amb llibertat per a prendre les seues pròpies decisions. ” 
Mohanty, 2008: 75

La víctima per antonomàsia: la dona musulmana amb hijab50

La qüestió de les dones en l’Islam ha sigut produïda i tractada històricament des d’una 
intrínseca relació amb el poder i la colonització. La construcció de l’objecte colonial que 
denomine la dona musulmana amb hijab serà l’eix estructural transversal a través del qual 
es du a terme tota la colonització i dominació de l’Islam. ” Adlbi Sibai, 2017: 113

Amb l’arribada del nou segle, dels atemptats de l’11 de setembre i dels nous interessos del bloc 
occidental imperialista (traduïts en la «guerra contra el terrorisme») reapareix amb força un vell 
discurs que sempre va ser present a Occident, la qual cosa Said va denominar «orientalisme», i 
el que hui podríem definir com «neoorientalisme» (Bolado, 2003; Kerboua, 2016) o islamofòbia. 
«Orient» es converteix en el nou enemic d’«Occident»: els «orientals» deixen de ser considerats 
inferiors i salvatges per a convertir-se en perillosos fanàtics religiosos i violents terroristes (Gros-
foguel, 2009).

El neoorientalisme del segle XXI és un cos de coneixement, notícies, anàlisis i comentaris 
d’actualitat, creats i propagats per una coalició flexible d’intel·lectuals, experts, creadors 
d’opinió i, en menor mesura, figures polítiques de la vida occidental que gaudeixen d’una 
relació especial i afectiva amb Israel i la causa sionista. En aquest sentit, està motivat ide-
ològicament. ” Kerboua, 2016: 22

Des d’aquesta definició, el discurs neoorientalista produeix una sèrie de representacions en què 
es combina islam amb activitats relacionades amb el terrorisme, musulmans amb terroristes, i la 
«guerra contra el terrorisme» amb el conflicte entre l’estat d’Israel i Palestina. 

Per al terme específic «islamofòbia», existeix un gran debat obert sobre la seua definició i 
ús en l’espai públic. Fourest i Venner (2003) i Bruckner (2003) fins i tot intenten desacreditar 
el terme i declaren que els seus dissenyadors i usuaris són «islamistas» l’agenda del qual és 
lluitar contra el secularisme en les societats europees. El primer ministre francés, Manuel 
Valls, sosté la mateixa idea i sosté que la paraula «islamofòbia» és un «cavall de Troia» uti-
litzat pels ‘salafistes’ per a soscavar la societat francesa secular i el seu «pacte republicà». 
En els Estats Units, el terme és rebutjat per figures neoconservadores i proisraelianes com 
Pipes (2005) i altres col·laboradors del Fòrum de l’Orient Mitjà i Frontpagemagazine.com, 
on gran nombre d’articles impresos i en línia publicats per aquests cercles neoconserva-
dors al·leguen que la islamofòbia és de fet un mite. ” Kerboua, 2016: 23

50  Ampre aquest concepte d’Adlbi Sibai (2017), qui planteja des del pensament descolonial una anàlisi molt suggeridora sobre 
la islamofòbia, entesa com un dels discursos creats i influenciats per l’orientalisme, el feminisme, el desenvolupisme i el 
terrorisme.
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Que la islamofòbia existeix, malgrat els dubtes que generen alguns cercles prosionistes, 
nord-americans i/o europeus, és palpable en la quotidianitat de quasi qualsevol Estat que no siga 
de majoria àrab i/o musulmana. La islamofòbia del segle XXI no és únicament un problema deri-
vat del rebuig a l’islam com a religió i cultura (malgrat el racisme epistèmic existent a Occident). 
Es tracta d’un fenomen que conté arrels racistes, xenòfobes i discriminatòries, i que se serveix 
d’elements construïts des del neoorientalisme, com la identitat i la por ontològica per a impulsar 
la islamofòbia (Mohammed, 2014 i Kerboua, 2016). 

Reprenent el sintagma que dona títol a aquest subapartat, em centraré a continuació en com 
aquest discurs colonial ha construït l’objecte  dona musulmana amb hijab com a màxima expres-
sió de subordinació, submissió, victimització i alteritat.

La islamofòbia de gènere s’entén llavors com el conjunt d’estereotips orientalistes i representa-
cions de les dones musulmanes (amb hijab) com a submises i oprimides, que busquen deses-
peradament l’alliberament per part d’Occident mitjançant les seues intervencions imperialistes 
(Rygiel i Hunt, 2008). Se les reconeix com a víctimes d’una opressió culturalment específica i 
essencialitzada que les situa en el paper d’éssers passius, necessitades d’aquesta salvació de 
l’home musulmà (terrorista) per part dels homes i dones blancs.

A diferència de diverses autores que parlen d’islamofòbia de gènere (Rygiel i Hunt, 2008; Mijares i 
Ramírez, 2008; Goikolea, 2012; Rivera de la Fuente, 2016; Vasallo, 2016; Aatar, 2018), Adlbi Sibai 
(2017) es prefereix presentar el discurs de la islamofòbia com triplement generitzat en si mateix, 
sense necessitat de fer aquesta diferència terminològica: en el sentit de qui el produeix (el siste-
mamón modern i colonial, intrínsecament patriarcal i sexista), en quina manera ho fa (a través de 
mecanismes sistèmics de producció d’aquest aparell de poder mitjançant un constructe sexuat i 
feminitzat: la dona musulmana amb hijab com a dona prototípica del Tercer Món), i a qui afecta amb 
més incidència (a les dones musulmanes). Quan construïm i assentem en els imaginaris occidentals 
aquesta representació islamòfoba de les dones musulmanes amb hijab, es genera, en contraposició, 
la imatge de les feministes occidentals blanques com a dones lliures, alliberades i empoderades.

A través d’aquesta categoria colonial homogeneïtzant (dona musulmana amb hijab), que 
serà transversal a tots els discursos sobre «el que és àrab» i «el que és musulmà», se silen-
cien, s’invisibilitzen, es redueixen, reestructuren, dominen, i es manipulen totes les realitats 
arabomusulmanes, però també les que no ho són, amb les subsegüents conseqüènci-
es teòriques, epistemològiques, polítiques i pràctiques de dominació i subalternació. Es 
tracta, doncs, de l’alterització i subalternació (o silenciament i invisibilització) de l’Islam i 
las musulmanes mitjançant la invenció d’un alguna cosa anomenada «dona musulmana», 
establida com el model del que seria l’altra per antonomàsia, fins i tot entre les altres dones 
tercermundistes; de manera que, en l’espai de l’alteritat, del No-ser, es reprodueix també 
la multiplicació dels esquemes de jerarquització intrínsecs al sistema món. ” Adlbi 
Sibai, 2017: 128-129

Eines colonials que perpetuen l’enunciat «dones musulmanes amb hijab»: els 
binomis tradició/modernitat i religió/secularisme

De la mateixa forma que altres antinòmies que han modelat las maneres hegemòniques d’ente-
niment del món i les cultures (bàrbars/civilitzats, rituals/racionalitat, mite/historia, endarreriment/
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progrés…) (Dube, 2007), la tradició s’ha construït en oposició a la modernitat. El sistema món 
modern i colonial s’ha establit com a model únic i universal, i invisibilitza  molts altres i altres que 
ocupen llocs d’alteritat. Aquesta no-existència fora de la modernitat ha adoptat diverses designa-
cions en els últims dos segles: des del primitiu o salvatge, al tradicional o premodern, el simple, 
l’obsolet o el subdesenvolupat (de Sousa Santos, 2009). Tots aquests termes han contribuït en la 
construcció d’un imaginari clarament pejoratiu i ofensiu sobre els i les altres.

Però aquest dispositiu conceptual colonial (tradició/modernitat) summament complex, funciona 
multidireccionalment. D’una banda, i seguint a Adlbi Sibai (2017), es constitueix la modernitat com 
un ens objectiu i universal que invisibilitza la seua localització contextual i situa l’epistemologia 
occidental en el cim d’una escala jeràrquica global que només va ser possible des de la ubicació 
d’Europa com a centre del món a partir de la invasió d’Amèrica i del saqueig i genocidi dels pobles 
autòctons. La resta de les epistemologies seran menyspreades, inferioritzades o suprimides, del 
que es derivarà l’epistemicidio dels altres sabers locals.

Igual que succeeix amb l’antinòmia anterior, el secularisme, entés com la convicció o creença que  
la religió no hauria d’estar involucrada en les activitats ordinàries socials i polítiques d’un país, és 
presentat per la modernitat eurocèntrica com l’alternativa vàlida, legítima i pretesament universal, 
en contraposició a la religió i al seguiment fidel d’aquesta. 

L’Islam se situa en un estadi d’«endarreriment», en tant que, com a «religió», qualsevol 
tipus de relació amb la política, la societat, el coneixement o l’espai, […] ha sigut supe-
rada i resolta per Occident en el procés de secularització (que també és ser i haver de 
ser universal), condició axiomàtica per a accedir a la modernitat (occidentalocèntrica, 
pretesament universal). ” Adlbi Sibai, 2017: 98

La modernitat i el secularisme es converteixen per tant en aspectes fonamentals des dels quals 
caracteritzar al sistema-món occidental. Les cultures i religions que no s’inserisquen en aquestes 
lògiques eurocèntriques seran les denominades com a tradicionals, no-modernes, inferiors o 
endarrerides; com és el cas de l’islam, religió inferioritzada i demonitzada per antonomàsia, fins 
al punt de ser criminalitzada en i per Occident.

Malgrat que aquestes eines sexistes-colonials podrien aplicar-se a diverses religions, no trobem 
amb tanta freqüència investigacions i anàlisis preocupats sobre la situació d’opressió de les do-
nes cristianes o jueves (Abu-Lughod, 2002; Ali, 2012). Són les dones musulmanes les designades 
per la seua religió i per la influència fonamental que té sobre les seues condicions de vida:

En general, es designa amb el vocable «món musulmà» a un conjunt de països, de llen-
gües i de cultures molt diferents, que s’estenen a diversos continents. S’ignora la di-
versitat i la complexitat de les societats majoritàriament musulmanes, i també factors 
socioeconòmics i històrics. Molts consideren que l’islam seria la causa fonamental del 
«subdesenvolupament» i «arcaisme» del «món musulmà». La prova més evident seria la 
desigual «condició» de la dona musulmana —en singular per descomptat, perquè totes 
les musulmanes s’assemblen entre si—, testimoniatge de l’obscurantisme regnant en 
aquestes societats. ” Ali, 2012

La utilització del concepte dones musulmanes amb hijab com a imatge de víctimes absolutes del 
subdesenvolupament i de la repressió a les quals la religió islàmica les té sotmeses, ha servit a 
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Occident, i ho continua fent, per a construir l’imaginari del seu nou enemic des d’un marc profun-
dament racista i islamòfob:

L’Islam, com a religió, cultura, civilització i poblacions, va ser convertit en un bloc homoge-
ni, sinònim del sistema patriarcal i els valors antidemocràtics, i el hijab, va ser convertit en 
símbol universal indiscutible de la subjecció islàmica de la dona a l’home musulmà (botxí 
amb barba fonamentalista i opressor universal de les dones). És a través d’aquesta imatge 
que se simplificarà la realitat de més de 1.600 milions de persones de confessió musulma-
na en el món, pertanyents a tota mena de cultures, races, ètnies, llengües i classes. ” 
Adlbi Sibai, 2017: 134

METODOLOGIA

Gràfic 1. Posicionament metodològic.
Font: elaboració pròpia.

Com apuntava Levins (2004), la vida de moltes dones (habitualment les «altres» del Sud Global) 
és extirpada i processada per a poder ser comercialitzada més tard, sense atendre els principis 
de justícia epistèmica representativa. Des de fa dècades existeix aquesta espècie de comerci-
alització del coneixement, és a dir, un coneixement que s’ha posat al servei de les dinàmiques 
productivistes, competitives i elitistes del neoliberalisme acadèmic tan present en les universitats 
occidentals i occidentalitzades, tant al Nord com al Sud. La producció de coneixement que es du 
a terme en l’acadèmia (de les dones altres, dels moviments socials, de les lluites del Sud…) mol-
tes vegades no arriba als propis moviments socials, sinó que s’ubica en revistes especialitzades 
i de molt poca difusió.
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A causa d’aquestes reflexions, aquesta investigació ha nascut en el si de l’activisme feminista, 
del col·lectiu Brigada Feminista per Palestina que ha tractat en tot moment de construir un marc 
metodològic basat en la Investigació activista feminista (IAF) i en la Solidaritat Feminista Interna-
cionalista (SFI).

Cap a una investigació activista feminista

La manera de coproduir coneixement crític per la qual advoca la investigació militant generarà 
cossos rebels i el pensament sobre les pràctiques de rebel·lia donarà valor i potència a aquestes 
mateixes pràctiques, sent les formes de pensament i investigació col·lectives les que donen lloc 
a una pràctica comuna (Malo, 2004). La investigació militant pretén ser una metodologia respec-
tuosa i conscient del propi procés d’investigació, de la connexió entre experiència i pensament, 
entre anàlisi i pràctica de transformació.

Al llarg del segle XX podem trobar diferents experiències d’investigació militant o activista àmpli-
ament inspiradores, com l’enquesta i la coinvestigació obreres, els grups d’autoconsciència de 
dones i l’epistemologia feminista, l’anàlisi institucional i la «Investigació Acció Participant», o IAP 
(Malo, 2004).

Els coneixements situats

La proposta feminista dels coneixements situats que presenta Haraway (1995) s’allunya de l’ob-
jectivisme que planteja l’existència de veritats universals i de la falsa visió de la transcendència 
de tots els límits i responsabilitats, així com de les visions relativistes, apel·lant més aviat a un 
nou tipus d’objectivitat, una objectivitat forta (Harding, 1986) que explicite el lloc de la mirada i que 
siga producte de les connexions parcials i de coneixements encarnats, limitats i compromesos. 
Aquesta forma d’objectivitat està estretament connectada amb una política de localització que 
implica un reconeixement explícit de la posició particular que s’ocupa en produir coneixement. 

Els coneixements situats, parcials i crítics són llavors presentats com l’estratègia alternativa a 
aquesta dicotomia de l’universalisme/relativisme i admetran la «possibilitat de connexions ano-
menades solidaritat en el polític i converses compartides en l’epistemologia» (Haraway, 1995: 
329). La pràctica i doctrina d’objectivitat per la qual lluiten, tant Haraway com altres feministes, 
haurà de, llavors, afavorir la contestació, la desconstrucció, la construcció apassionada, les con-
nexions entrellaçades i ha de tractar de transformar els sistemes del coneixement i les maneres 
de mirar: «L’objectivitat feminista tracta de la localització limitada i del coneixement situat, no 
de la transcendència i el desdoblament del subjecte i l’objecte. En cas d’aconseguir-ho, podrem 
respondre del que aprenem i de com mirem» (Haraway, 1995: 327).

La solidaritat feminista internacionalista (SFI)

El posicionament ètic i polític de la solidaritat feminista internacionalista requereix d’una postura 
crítica i autoconscient d’horitzontalitat amb les altres, d’humilitat decolonial, i aquestes només 
poden aconseguir-se des del reconeixement en la diferència colonial. Abdli Sibai (2017) ens re-
cordava que:



94

Únicament des de la consciència, el reconeixement, l’acceptació i el respecte de les 
diferències, les particularitats, les trobades i desacords, especialment pel que concer-
neix un necessari exercici d’autoqüestionament  i redefinició dels seus discursos i de les 
fórmules de solidaritat paternalista i colonial per part de les feministes occidentals, així 
com el reconeixement del seu paper de complicitat en l’empresa colonial occidental res-
pecte a la resta del món, podria plantejar-se la possibilitat de construir aliances i lluites 
conjuntes que, per descomptat, han de partir d’una reforma estructural i revolucionària 
de les fórmules d’interacció i interrelació entre els diferents grups transnacionals. Només 
pot donar-se la vertadera trobada a partir de solucionar el desacord colonial. ” Abdli 
Sibai, 2017: 167

En l’esforç per aconseguir atallar tal desacord colonial Mohanty (2008b) suggereix els estudis 
feministes comparatius o de solidaritat feminista com l’estratègia metodològica més útil i produc-
tiva per al treball feminista en un context de diversitat cultural. Aquesta estratègia es basa en la 
premissa que el local i el global no es defineixen en termes de geografia física ni de territori, sinó 
que existeixen simultàniament i es constitueixen mútuament. 

Existeixen diferències i punts en comú, tant en relació com en tensió mútues en tots els contextos, 
però «el focus no se situa solament en les interaccions de raça, classe, gènere, nació i sexualitat 
entre dones, sinó en les de mutualitat i coimplicació/solidaritat, la qual cosa suggereix un estudi 
atent de les trames entreteixides de les històries d’aquestes comunitats. A més, l’enfocament es 
fa simultàniament sobre experiències individuals i col·lectives d’opressió i explotació, de lluita i 
resistència» (Mohanty, 2008b: 439). Es deixa arrere una postura de «feminista turista» o la pers-
pectiva relativista de «separades però iguals» i s’opta per la solidaritat.

Aquest model, a més d’estar centrat en aspectes de mutualitat i d’interessos comuns, exigeix que 
ens preguntem sobre les connexions i les desconnexions entre els moviments activistes de les 
dones a tot el món. Més enllà dels feminismes teòrics serà crucial potenciar el caràcter militant o 
activista de les persones que conformem els moviments de solidaritat feminista, ja que aquests 
són llocs decisius per a construir coneixements, comunitats i identitats:

Una pràctica feminista transnacional depén de construir solidaritats feministes capaces 
de creuar les divisions de lloc, identitat, classe, treball, creences, i així successivament. 
En aquests temps tan fragmentats resulta molt difícil construir eixes aliances, però al ma-
teix temps poder construir-les és més important que mai. El capitalisme global destrueix 
possibilitats i també ofereix altres noves. ” Mohanty, 2008b: 453

ANÀLISI I DISCUSSIÓ DELS RESULTATS

Adlbi Sibai (2017) ens explicava en el marc teòric com els discursos colonials i orientalistes 
hegemònics han construït una víctima per antonomàsia, la màxima expressió de subordina-
ció, submissió i alteritat, la dona musulmana amb hijab. Entre les eines discursives colonials 
que reforcen aquesta perpetuació destaquem: tradició/modernitat i religió/secularisme. Vejam 
a continuació com operen aquestes eines i com les dones palestines activistes i organitzades 
ens ajuden a desconstruir els estereotips colonials islamòfobs sobre les dones musulmanes 
amb hijab.
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«La dona palestina és molt forta»

La dona palestina és molt forta. Sempre està amb ganes de lluitar i tirar avant. ” Balata 
Women Center, Camp de refugiats de Balata, Nablus (Cisjordània)

Les paraules de les companyes de Balata es van repetir com un mantra pràcticament en totes 
les entrevistes. Refutant un dels estereotips que podíem tindre des d’Occident sobre les dones 
palestines (víctimes de la violència patriarcal palestina i de l’ocupació israeliana), ens trobàvem 
amb dones fortes, segures de si mateixes i amb una estructura que donava forma al moviment de 
dones, ja fora com a organitzacions no-governamentals, col·lectius, comités o a través de partits 
polítics. Nosaltres ens presentàvem com a activistes feministes i elles ens rebien com a activistes 
també, obertes a debatre sobre aquest segon concepte amb el qual ens identificàvem.

Els nostres estereotips però també les nostres pors a paréixer unes dones blanques occidentals 
que poc o res tenien a veure amb aquelles dones de l’altre costat de la Mediterrània, començaven 
a diluir-se. De seguida comencem a sentir que les nostres preguntes i comentaris no estaven fora 
de lloc, que les dones de l’altre costat del Mediterrani també estaven fartes del patriarcat i que 
necessitaven organitzar-se per a fer-li front. Ací va ser quan ens vam adonar que el nostre viatge 
cobrava sentit i que no seria tan difícil trobar aquesta manera horitzontal des de la qual relacio-
nar-nos. Advertim que teníem en comú molt més del que havíem esperat.

En 2009 ens vam adonar que també era important treballar amb dones, no sols amb 
xiquetes i xiquets. Les dones pateixen soledat i aïllament per raons culturals, per a ser 
honesta, i també per raons polítiques i de seguretat. Quan vam crear el grup en 2009 
van vindre 5 dones, a la setmana següent 7, 8… Ara som com 100 dones i fem diferents 
activitats: brodats, ioga, joieria, esports, classes d’idiomes, presa de consciència en te-
mes legals, de dones, d’infància… Jo soc la coordinadora del grup de dones, de fet. Les 
dones palestines són dones molt fortes. Elles estan tirant avant a les famílies. Quan els 
seus marits estan en la presó i han de treballar 10 hores al dia fora de casa per a traure 
diners, o quan venen els israelians per a demolir la seua casa. Són elles les que han de 
bregar amb els israelians per a frenar les demolicions mentre que cuiden també als seus 
fills. Hem descobert a dones increïbles i ara Madaa [el centre de dones de Silwan] és la 
seua segona casa. ” Sahar, Madaa Center, Silwan, Jerusalem Est

Dones diverses: laiques, musulmanes i cristianes

Mohanty (2008a [1984]) ens explicava com l’universalisme metodològic afavoria l’homogeneïtza-
ció de les dones del Tercer Món. Estem acostumades a llegir en informes, articles, estudis i inves-
tigacions feministes conceptes com a «dones africanes», «dones àrabs», «dones índies», «com 
si aquests grups de dones tingueren algun tipus de coherència cultural evident, diferent de la dels 
homes»(Mohanty, 2008a: 95). Les «dones àrabs» i les «dones musulmanes» s’han convertit en 
etiquetes monolítiques que, lluny de facilitar el coneixement sobre aquestes dones, generen una 
visió reduccionista i simplista. Assumir que totes les «dones àrabs» són musulmanes o que totes 
les «dones musulmanes» són àrabs resulta tremendament erroni, per descomptat, a més que 
contribueix a una visió colonial i islamòfoba. Enfront d’aquest universalisme colonial que tracta de 
construir un subjecte únic, les dones palestines que entrevistem ens expliquen i mostren la seua 
diversitat i el seu respecte davant les diferències.
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Tenim el repte de treballar dins de la comunitat, perquè vivim en aquestes comunitats patri-
arcals i conservadores. Perquè no som una sola comunitat, i això és una cosa en la qual vull 
fer èmfasi. Els i les palestines del 48 no som un tipus de comunitat, som comunitats. Tenim 
diferents backgrounds, algunes persones són més religioses que unes altres, algunes són 
més conservadores, les persones que vivim a la ciutat tenim diferents realitats que la gent 
que viu en el Negev o en les zones rurals. No som una sola comunitat, som comunitats di-
ferents amb les nostres dinàmiques pròpies. ” Hanan Wakeem, Aswat, Palestinian 
Feminist Center for Gender and Sexual Freedoms’ (Haifa, Palestina del 48)

Hanan fa referència a les dones palestines del 48 però potser pot això extrapolar-se als diferents 
territoris de la Palestina històrica i de la diàspora, encara que no són totes iguals, evidentment, 
com tampoc ho som les dones de l’Estat espanyol. Si recordem la diversitat de factors identitaris 
que l’ocupació i la colonització israelianes han construït, entendrem que la situació política i social 
de les dones de Gaza és molt diferent a la de les dones palestines de la diàspora. 

Lluny de la teofòbia omnipresent en els moviments feministes de la nostra societat, les dones pa-
lestines organitzades en un moviment de i per a elles entenen i respecten sense molt de problema 
les decisions individuals i lliures que prenen les seues homòlogues (altres dones palestines) quant 
a la vida espiritual a seguir. Ací considere important fer dues apreciacions. D’una banda, parle de 
teofòbia i no d’islamofòbia perquè crec que la no-religió o el seu rebuig s’ha establit a Occident com 
l’opció vàlida i més progressista, concretament en uns certs cercles lliurepensadors i polítics d’es-
querra. Semblara que no es pot ser feminista i catòlica, jueva, musulmana o hinduista. Des del meu 
ateisme amb antecedents catòlics observava el respecte religiós en Palestina amb molta admiració.

Respecte a l’altra apreciació, considere important assenyalar sempre el concepte de «llibertat» 
quan parlem de les decisions que prenem les dones del món i que podria entendre’s des de di-
ferents postures, fins i tot llegir-se com a possibles opressions. Amb aquesta reflexió d’admiració 
sobre la llibertat de culte que he observat en la societat palestina no vull donar a entendre que 
qualsevol postura o doctrina pel fet de ser religiosa és acceptable. Ni molt menys! La radicalitza-
ció i el fort fonamentalisme que viuen les principals religions monoteistes podria suposar moltes 
vegades un risc i una reculada en matèria de drets humans.

La influència religiosa cada vegada és més forta. Quan vaig arribar ací, fa 30 anys, no hi 
havia pràcticament res. No obstant això, ara les tres religions monoteistes s’han tornat ul-
trafonamentalistes, així que tenim problemes en tots els àmbits i de tots els colors. Llavors 
hem retardat molts anys tot el treball que havíem avançat. ” Juani Rishmawi, HWC, 
Qalquilya (Cisjordània)

Desconstruint les dones musulmanes amb hijab

Assumir que les dones musulmanes que usen el vel estan universalment oprimides pel fet 
de dur a terme aquesta pràctica no sols és analíticament reduccionista, sinó que, a més, 
resulta bastant inútil pel que fa a l’elaboració d’una estratègia política d’oposició. ” Mo-
hanty, 2008a

Les dones blanques salvadores han estat i estan molt preocupades per les dones musulmanes 
amb hijab. Goikolea (2012) ens advertia en el marc teòric sobre un aspecte crucial dels discursos 
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colonials occidentals: construir una imatge de les dones musulmanes amb hijab com a víctimes, 
submises i oprimides ens retornarà una altra imatge de les dones occidentals com a lliures, alli-
berades i liberals. Així, les dones blanques ens atrevirem a jutjar, opinar i valorar les opressions 
de les dones altres, en aquest cas, musulmanes amb hijab.

Moltes vegades venen ací feministes i diuen «No, la dona ha de…» Elles tenen una altra 
manera. Las maneres que tenen des d’Occident de vindre amb un cavall blanc i una arma-
dura dient que són les llibertadores, no va amb elles. Elles van d’una altra manera, un camí 
una mica més tort, com pels que vam vindre per a arribar a Qalquilya donant voltes, però 
al final arriben al mateix. A poc a poc van aconseguint els seus drets, a la seua manera i 
mode. ” Juani Rishmawi, HWC, Qalquilya (Cisjordània)

Davant les reflexions de moltes d’elles, volia pensar que no totes les dones blanques que arri-
bàvem a Palestina o a qualsevol altre territori no-occidental adoptàvem aquest rol colonial de 
redemptores. Soraida llançava una mica de llum sobre aquest tema. Havíem de veure el nostre 
viatge, la nostra experiència com una oportunitat per a desfer-nos dels nostres prejudicis.

La idea de quan un va a un lloc, quan venen vostés ací, amb la perspectiva colonitzadora, jo 
crec que és una oportunitat per a fer doble check [comprovar] les idees que s’infiltren [els 
estereotips] en una sense adonar-se. Perquè la ràdio, la televisió, els llibres, els amics, les 
universitats, tot això tenen idees que s’infiltren i a vegades ens fan veure a uns altres d’una 
forma que no és… De sobte cadascun de vostés veia a la gent diferent. Quan un arriba a un 
lloc com aquest pot ser que siga una oportunitat per a fer doble check [comprovar]. Quant 
de colonialisme tinc i quant no? Perquè hi ha gent a la qual se li nota; se’ls nota que són 
més lliures, que tenen una mentalitat més oberta. Això és llibertat per a mi. És ser lliure de 
totes aquestes infiltracions [estereotips, prejudicis] que ens manen. Se’ls nota quan parlen, 
quan tractem, quan hi ha un problema com es resol. Hi ha unes altres que lamentablement 
estan pleníssimes d’això [prejudicis i estereotips]. Ens miren d’una forma mala, sobretot 
si aquesta dona és molt feminista en el lloc d’on ve, però quan arriba ací, si treballa amb 
una organització internacional donant i farem un projecte juntes, se li nota com parla, com 
demana les coses, com analitza… Llavors per a mi, personalment, tinc bastant clar que 
sempre cal posar la perspectiva palestina sota ocupació, tot el que jo vaig parlar, jo ho pose 
avant. Però sí que hi ha moltes dones que lamentablement tenen la perspectiva de nord 
i sud, on sud és no desenvolupat, i nord és desenvolupat, és que no han llegit prou. ” 
Soraida Hussein, WATC, Ramallah (Cisjordània)

Enfront dels intents maternalistes de les dones blanques occidentals de salvar les dones musul-
manes amb hijab dels homes musulmans opressors i tirans, les dones musulmanes de moltes 
parts del món es revelen i s’identifiquen en la seua cultura com a símbol de rebuig a la colonialitat 
d’aquests discursos.

Jo tinc íntimes amigues ací, musulmanes, que mai han portat el mocador i ara se’l posen i 
són dones majors ja, i són dones doctores, infermeres… I jo els he preguntat, perquè tinc 
aquesta confiança perquè són les meues amigues: «Tu t’ho poses perquè vols o t’ho ha dit 
la família?» I diuen: «No, m’ho pose perquè vull.» Però saps per què és, rebel·lió. Rebel·lió 
d’identitat. No és qüestió de religió. És a dir, «aquests babaus d’ací m’estan dient que soc 
terrorista? Ara ho seré i faré el contrari a tot el que em diuen». Això ho sé jo perquè les 
conec i sé com pensen i continuen pensant com jo i continuen sent feministes i continuen 
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lluitant per les dones i pels seus drets, però elles diuen: «No estan en contra nostra? Per-
què ara jo m’identifique perquè me han ficat el dit en l’ull». ” Juani Rishmawi, HWC, 
Qalquilya (Cisjordània)

Les paraules de Juani van ser, una vegada més, una font de claredat i aprenentatge. Les dones 
musulmanes amb hijab coneixien perfectament l’estigma colonial-islamòfob que existeix a Oc-
cident respecte a l’ús del hijab. Jo no podia parar de preguntar-me a mi mateixa: «Com podem 
tindre tan clar a Occident el que simbolitza aquest hijab si a penes coneixem la cultura islàmica 
ni l’islam?»

I aquest és també un missatge que ens agradaria enviar: com a dones musulmanes, no-
saltres ens posem el mocador al cap, no en la nostra ment. Només cobrim el nostre cap, 
però no la nostra ment, no fem una rentada de la nostra ment. Tenim ment i podem liderar, 
i també podem liderar els homes, no sols les dones. Som molt fortes. ” Fátima, Beit 
al Karama, Nablus (Cisjordània)

A mesura que avançava el viatge, les reflexions descolonials no paraven d’agitar les nostres 
ments feministes blanques. Jo, personalment, sentia el pes de segles de colonialitat sobre la 
meua esquena. Però elles res del que ens deien era amb enuig. Entenien la triple colonialitat d’on 
procedíem i només tractaven que entenguérem que les nostres lluites com a dones no eren tan 
diferents.

Espere que la vostra visita a Palestina canvie les visions negatives que poguéreu tindre 
sobre les dones palestines i àrabs. Perquè hi ha una idea a Europa, a Amèrica, que 
creuen que els palestins són agressius contra les dones. Crec que la violència contra 
les dones és una cosa global, no una cosa intrínseca al món àrab o a Palestina, sinó que 
a tot arreu les dones pateixen violència. El que és diferent de les vostres comunitats a 
la meua comunitat és que vosaltres teniu una legislació clara, teniu polítiques nacionals 
que protegeixen les dones. Ací, en la meua comunitat, fins ara no tenim aquest tipus de 
legislació i estem lluitant per a trobar-les. ” Khawla Qaraque, PSCCW, Betlem, 
(Cisjordània)

Potser les paraules de Nidaa (Baladna) van ser les que més em van impactar. Podria alguna 
decisió ser presa lliurement sense condicionants patriarcals o estaven totes embegudes de pa-
triarcat?

Vull dir-vos que estic en contra d’algunes de les coses que heu escoltat o que escoltareu 
de nosaltres com a societat àrab, com que som els que no tenen valors democràtics. 
Crec que en totes les parts del món les dones pateixen discriminació i no sols en la nos-
tra part del món, però això es reflecteix de diferents maneres. Diuen que en les societats 
àrabs o en les musulmanes es reflecteix en com les dones van vestides, a pesar que és 
el seu dret triar com van vestides. Jo puc elegir si vull portar biquini o em vull posar el 
mocador, aquesta és la meua elecció. El nostre argument és: «És realment aquesta la 
teua elecció o és l’única elecció a la qual estàs exposada i no tens una altra opció?» No 
estem en contra del que portes, tant si és una cosa o l’altra. No és una qüestió de portar 
una o altra roba. És una ximpleria pensar que una roba significa unes coses i una altra 
roba altres, com si tinguera alguna cosa a veure això amb el feminisme. És una qüestió 
d’elecció, d’elecció lliure. ” Nidaa Nassar, Baladna (Haifa, Palestina del 48)
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Estan totes les dones musulmanes obligades a portar el hijab? Coneixem de sobres la resposta: 
no. Respecte a les dones musulmanes que ho porten «lliurement», potser no existeixen aspectes 
patriarcals i/o culturals que poden interferir en tals decisions lliures? Aquestes reflexions em van 
portar a pensar el que ja apuntava Mahmood (2008): potser som nosaltres, dones blanques oc-
cidentals libèrrims, lliures de triar els cànons de bellesa establits pel patriarcat? Estem cansades 
de veure al nostre al voltant xiquetes amb trastorns alimentaris i depressió perquè no encaixen en 
la norma, un augment desmesurat de les operacions d’estètica en les quals les dones decideixen 
modificar parts del seu cos per a acostar-se a aquesta norma, depilacions mensuals, cremes 
antiedat… I totes aquestes atrocitats es justifiquen sota el mateix lema: «ho faig perquè vull».

Vull fer èmfasi en el fet que nosaltres realment no considerem la nostra part del món com 
la part que oprimeix a les dones i que la llibertat està als EUA i a Europa, perquè això no 
és cert, jo no crec que això siga cert. De fet, crec que  les dones que són utilitzades per a 
publicitat, molt boniques i amb aquesta roba moderna, també són oprimides, perquè els 
seus cossos són utilitzats com a objectes. D’altra banda, en la societat àrab i als països 
musulmans hi ha altres maneres de controlar les dones. Així que podríem parlar de mane-
res diferents de controlar les dones, però unes semblen bons i moderns, i altres semblen 
dolents i de l’Edat mitjana. Però és el mateix, no hi ha diferència entre els uns i els altres. 
Això és en el que jo crec. I crec que això és part del nostre feminisme. El nostre feminisme 
ha d’estar liderat per valors i no pels intents de ser altres, tractant de ser com són els homes 
o com són altres societats. Això no és feminisme real. I no estic dient el que és real i el que 
no, però aquesta és la meua perspectiva, que el que hauria de liderar-nos i guiar-nos són 
els nostres valors, tant si creus en això com si no. Que la gent tinga les opcions per a triar el 
que vullga i com volen que siguen les seues vides. ” Nidaa Nassar, Baladna (Haifa, 
Palestina del 48)

Nidaa acabava d’explicar millor que cap article o manual el que era descolonitzar el feminisme. 
Occident s’havia abanderat de la llibertat i del feminisme sense adonar-se (o potser precisament 
fent-ho) que les seues cultures lliures i alliberades oprimien des d’altres llocs i amb altres estratè-
gies les dones i els homes que habitaven en les seues societats. La colonialitat del saber permet 
precisament que això succeïsca, que un patriarcat puga presentar-se davant del món com revisat, 
tenyit de noves masculinitats i de bondats mentre que en l’altre costat es troba el patriarcat altre, 
el dels homes terroristes i malvats que sotmeten les dones. Però Nidaa apunta també a un altre 
aspecte crucial: «el nostre feminisme ha d’estar liderat per valors i no pels intents de ser altres 
i altres, tractant de ser com són els homes o com són altres societats». Acabava de donar en el 
clau amb la seua subtil crítica al feminisme neoliberal que tracta de fer-nos creure que ser lliures i 
estar empoderades és ser com l’estereotip que el patriarcat té dels homes: forts, amb poder, com-
petitius, resolutius, sense mostrar emocions ni febleses. El feminisme neoliberal, en definitiva, 
està intentant que les dones occidentals assumim el rol masculí construït pel patriarcat occidental 
que tant critiquem i contra el qual tant lluitem.

Els principals temes que afrontem, el primer de tot és, que, com en altres societats, les 
xiques se suposa que no poden amenaçar els homes, en tots els sentits. Ell sempre és 
millor que ella, res del que ella faça pot amenaçar-lo. Tu pots tindre èxit, però sempre fins 
a un límit, perquè ell és millor que tu. Ell és el cap, el que fa tot millor. Tu pots estar i existir 
en tots els àmbits de la vida, però sempre seràs inferior, i això és una cosa que patim en 
tots els llocs. Pots fer la teua vida, però sempre que no es veja amenaçat ell i no es toquen 
les relacions asimètriques de poder. Estic parlant generalment. És clar que en algunes fa-
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mílies i àrees això és diferent, i que pot canviar d’un lloc a un altre, però aquesta és la idea 
principal. ” Nidaa Nassar, Baladna (Haifa, Palestina del 48)

Es tracta una vegada més d’invalidar la nostra construcció de gènere, la femenina i posar, per 
contra, en valor la masculina, la vàlida per antonomàsia.

No parle d’un manual que diga el que cal fer per a ser lliure, perquè a vegades en la nostra 
lluita per la llibertat estem sent esclaves i esclaus. Perquè no estem guiades realment per 
aquests valors i per ser nosaltres mateixes. Estem liderades i guiades per voler ser unes 
altres. I les tàctiques, les maneres i les coses que intentem ser, són les coses que ens con-
verteixen en una altra mena d’esclaves. A vegades mire a les xiques en els clubs… Si estàs 
ací has de vestir-te d’una manera, tindre un tall de cabells determinada, tindre un tipus 
determinat de maquillatge… I a vegades ho fem per a ser lliures, per a sentir-nos lliures, 
però això no és ser lliure, això és estar baix control, però d’una altra manera. Es veuen a 
si mateixes com a lliures perquè visten com altres dones sense mocador, i creuen que les 
dones que visten de manera conservadora són les que estan oprimides, però si ho mires 
des d’una perspectiva més àmplia i veus el conjunt més ampli, llavors tu realment entens 
que les coses no són com suposadament haurien de ser. ” Nidaa Nassar, Baladna 
(Haifa, Palestina del 48)

Al final, és el patriarcat el que no ens deixa ser lliures, sempre ho va ser. Amb hijab, sense hijab, 
amb maquillatge, sense ell, amb tacons, amb esportives… Existeixen moltes formes de patriarcat 
i moltes estratègies, i algunes les veurem clarament i altres no. El treball, sens dubte, ha de ser 
col·lectiu, comunitari, entre totes les dones. El que ens divideix és sentir-nos unes més lliures que 
altres, menys oprimides, menys submises, més activistes, més feministes.

Perquè elles, les altres , són conscients del seu patriarcat i de les seues opressions, i entenen 
perfectament la relació que pot tindre la religió amb aquests. «No podem acceptar la Xaria com a 
llei. Les dones són iguals als homes en l’Alcorà», alertava Jihad Abu Zneid (Shu’fat Camp, Jeru-
salem Est). Però també veuen el nostre, el nostre patriarcat i les nostres opressions.

Quan critique la cultura em referisc a «la cultura dels homes» (men culture) que intenta 
menystindre les dones. Si comparem les dones palestines amb altres dones de països 
àrabs, nosaltres som molt fortes, sabem quins són els nostres drets i com lluitar per ells. 
Malgrat això, vivim en una cultura d’homes. No sols les dones hem de lluitar pels nostres 
drets, els homes també han de lluitar-hi en altres parts del món. No es tracta tant de ser 
dona o home, sinó de lluitar com a persones pels nostres drets. Hi ha gent que viu com 
a víctima, i tu eres l’única que pot eixir d’aquest paper de víctima. ” Echlas Alazza, 
Camp de refugiats d’Al- Azza, Betlem

En canvi, elles no qüestionen la nostra capacitat d’agència per a fer front a tals opressions, o 
potser venen les feministes d’altres llocs del món (no-occidental) a analitzar el discurs feminista 
blanc? Adlbi Sibai (2017) advocava per solucionar el desacord colonial per a poder trobar-nos to-
tes juntes i aprendre les unes de les altres, des de la solidaritat, el feminisme i l’internacionalisme.

Jo soc ací sota ocupació i tinc tota aquesta vida que els vaig contar, però moltes vegades 
em sent lliure, soc lliure. Perquè moltes vegades el soldat és ací, dins de la ment, o estan 
per ací els soldadets. Jo crec que tothom té soldadets, els nord-americans, els francesos… 
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Cadascun té el seu soldadet. Llavors cal veure el soldadet de cadascun i com alliberar-se 
d’ell. Per això moltes vegades jo dic sobre els feminismes que si una dona de cada país 
ens asseiem tres dies en una habitació, sense homes, i parlem descalces assegudes en el 
sòl, i parlem del que volem, eixim amb 99% de coses en comú i la resta, l’1%, són lleis que 
han posat els homes per a protegir, són les lleis, són una cultura que es va fer durant anys 
en què per desgràcia moltes d’aquestes cultures es van fer sobre la sang d’unes altres, es 
van fer sobre els dolors d’unes altres, llavors no som lliures al final. Jo crec que tindríem 
en comú aquest 99%, i entre aquestes dones ha d’haver-hi dones amb mocadors [hijabs], 
dones que van tots els diumenges a l’església i dones que fan el res 4 o 5 vegades al dia. 
Però dones. Llavors totes aquestes infiltracions [prejudicis] no poden estar, això és una 
cosa que hem de comprovar. ” Soraida Hussein, WATC, Ramallah (Cisjordània)

Conclusions
A continuació, presentaré breument les conclusions d’aquest article d’investigació. Per a això 
tornaré a l’objectiu principal que s’ha plantejat en la introducció amb la finalitat d’entendre com i 
en quin grau ha sigut resolt: explorar les imatges i representacions construïdes sobre les dones 
musulmanes amb hijab en general, i sobre les dones palestines en particular, així com compren-
dre si responen aquestes imatges a uns certs estereotips eurocèntrics i islamòfobs. 

Hem pogut evidenciar que, efectivament, existeixen uns certs estereotips eurocèntrics i islamò-
fobs des dels quals s’ha construït una imatge de dona musulmana amb hijab, però també de dona 
palestina. A través dels seus relats i de les seues experiències s’han presentat algunes evidènci-
es que desmunten precisament aquests estereotips. Com s’abordava en el marc teòric, etiquetes 
com a «dones àrabs» i «dones musulmanes» s’han convertit en estructures monolítiques que, 
lluny de facilitar el coneixement d’aspectes rellevants sobre aquestes dones, generen una visió 
reduccionista i simplista. Precisament, les dones palestines organitzades en un moviment de i 
per a les dones entenen i respecten les decisions individuals i lliures que prenen les seues homò-
logues (altres dones palestines) quant a la vida espiritual que cal seguir. Ens expliquen com de 
diversa i tolerant és la seua lluita, però també els reptes que existeixen a l’hora de treballar per un 
moviment de dones plural i laic.

La representació eurocèntrica que s’ha construït sobre les dones musulmanes amb hijab com a 
víctimes, submises i oprimides ens retornarà, com sosté Goikolea (2012), una altra imatge de les 
dones occidentals com a lliures, alliberades i liberals. Només així, les dones blanques ens atrevi-
rem a jutjar, opinar i valorar les opressions de les dones altres, en aquest cas, musulmanes amb 
hijab, sense qüestionar-nos les opressions que patim nosaltres mateixes. Des d’aquesta lògica, i 
recuperant les paraules de Spivak (2009), s’ha creat un discurs redemptor en què les dones blan-
ques occidentals tractaran de salvar les dones musulmanes amb hijab dels homes musulmans 
opressors i tirans. Enfront d’aquesta posició, les dones musulmanes de moltes parts del món es 
revelen i s’identifiquen en la seua cultura com a símbol de rebuig a la colonialitat d’aquests dis-
cursos. A més, les companyes palestines ens conviden a reflexionar sobre la doble moral de la 
llibertat, això és, el fet que considerem lliures les nostres decisions sobre la nostra manera de ser 
dones i d’estar com a tals en el món, però no les de les dones altres. De nou, la colonialitat del 
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saber s’obri pas permetent precisament que això succeïsca, que un patriarcat puga presentar-se 
davant el món com revisat, tenyit de noves masculinitats i de bondats mentre que en l’altre costat 
es troba el patriarcat altre, el dels homes terroristes i malvats que sotmeten les dones. Perquè 
elles, les dones altres, són perfectament conscients del seu patriarcat i les seues opressions, i 
entenen perfectament la relació que poden tindre la religió, la colonialitat i l’ocupació. Invisibilitzar 
aquesta agència reforçaria precisament les representacions colonials i islamòfobes que assenya-
lem abans.

Però també extraiem un altre gran aprenentatge, i és que moltes d’elles no se senten precisament 
incloses en aquest terme amb pretensions globals, com és el feminisme, perquè volen lluitar 
per un moviment de dones «liderat per valors i no pels intents de ser altres, tractant de ser com 
són els homes o com són altres societats». Existeix, d’una banda, una crítica a la colonialitat del 
feminisme que tracta d’universalitzar el subjecte del feminisme, la «dona», i, per un altre, les pre-
tensions del feminisme neoliberal que tracta de fer-nos creure que ser lliures i estar empoderades 
és ser com l’estereotip creat per a l’home: forts, amb poder, competitius, resolutius, sense mostrar 
emocions ni febleses.

El treball ha de ser col·lectiu, comunitari, entre totes les dones. Hem de lluitar col·lectivament 
contra aquest sistema d’opressió mundial anomenat patriarcat que utilitza el capitalisme i el co-
lonialisme per a fer-se fort. Serà des de la solidaritat feminista internacionalista des d’on podrem 
trobar i construir espais per a aquesta lluita col·lectiva i per a totes les nostres lluites. 
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