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1. 

INTRODUCCIÓ
Aquestes memòries naixen de la Trobada Art i Cos. Propostes des dels sabers del Sud, emmarcat 
dins del projecte «Diàlegs de Sabers Nord-Sud: Aprendre que el Sud existeix en les universitats va-
lencianes per a defensar els drets humans i el desenvolupament sostenible», executat per Aliança 
per la Solidaritat i finançat per la Direcció General de Cooperació Internacional1 al Desenvolupament i 
l’Ajuntament de València2. El projecte pretén contribuir a la promoció de la construcció d’una ciutada-
nia global i una joventut crítica en la Comunitat Valenciana que lluite per la justícia social i cognitiva, 
l’equitat i el desenvolupament sostenible, tant al Nord com al Sud. 

En el document s’exposen les trajectòries, sabers, vivències, reflexions i propostes recollides durant 
la trobada, conformada per quatre sessions que es van desenvolupar durant els dies 10 i 11 de maig 
del 2022 al Jardí Botànic de la Universitat de València amb la finalitat de promoure espais de forma-
ció, reflexió i debat per a ampliar en la societat valenciana un compromís amb els Drets Humans que 
permeta generar alternatives des de les epistemologies i feminismes del Sud.

Tant la trobada de sabers com aquesta memòria recopilatòria tenen l’objectiu de donar a conéixer 
les diverses narratives existents, per mitjà d’un espai comú de coneixement, reflexió, articulació de 
xarxes i activismes sobre epistemologies i feminismes del Sud amb actors valencians i activistes 
provinents de diferents països del Sud global, com a eina per a visibilitzar processos de lluita pels 
Drets Humans, així com augmentar el compromís per aquests. Es proposen al seu torn eines per 
a abordar des d’una altra mirada les diferents formes d’opressió de les cultures dominants, a partir 
d’experiències des dels sabers, les estètiques i les corporeïtats del Sud i es convida a pensar en 
nous horitzons de coneixement que ens permeten recuperar els sabers i cosmovisions dels grups 
històricament subordinats i oprimits.

En relació amb l’estructura, aquesta memòria es proposa una primera part inicial en la qual s’explica 
l’ordre de cadascuna de les sessions, així com una breu trajectòria de cada ponent. Posteriorment, 
s’han agrupat les sessions en quatre capítols diferents, on cada capítol compta amb un eix temàtic 
específic i es respecta l’ordre cronològic de l’esdeveniment.

El primer eix temàtic correspon a sabers del Sud, en el qual es recullen quatre experiències, que, 
encara que estan emmarcades en territoris diversos, són valuosos exemples de com s’inclouen 
aquests coneixements en les lluites i moviments socials actuals, destaquen la importància de la 
descolonització de l’episteme i la descapitalització de les maneres de vida.

El segon eix temàtic, les estètiques del Sud, està format per dues ponències i dos tallers, que ens 
transporten de la teoria a la pràctica i ens ajuden a visibilitzar i a reconéixer la importància de mantindre 
amb vida diverses maneres d’expressió artística i cultural ancestrals, ja que representen al seu torn 
pràctiques emancipatòries de resistència i de reexistència actuals, enfront de l’imaginari colonial.

1  Finançat per la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament en la seua convoca-
tòria d’Educació per a la Ciutadania Global de l’any 2019 de la Generalitat Valenciana.

2  Finançat per l’Ajuntament de València en la seua convocatòria d’Educació per a la Ciutadania Global i 
sensibilització de l’any 2020.
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Seguidament, corporeïtats – el cos com a territori, és el tercer eix temàtic desenvolupat. Durant 
aquest capítol es van recollir tres ponències i la presentació d’una campanya elaborada contra el 
discurs d’odi racista, que, des de contextos i vivències diferents, ens ajuden a entendre que el cos 
és un territori habitat, en el qual s’expressen els conflictes des de la subjectivitat i les resistències 
contrahegemòniques, les lluites comunitàries i les múltiples maneres de resistir heretades dels po-
bles originaris del sud global.

El quart i últim eix temàtic està dirigit a la reflexió i debat dels temes tractats durant tot l’esdeveniment, 
on el públic assistent és el vertader protagonista; a més, es recull en aquesta memòria cadascuna 
de les propostes construïdes pels qui van participar durant aquest espai de diàleg grupal, totes elles 
encaminades a afavorir la visibilització en l’àmbit de la Comunitat Valenciana - des d’un enfocament 
global i local- dels sabers, estètiques i corporeïtats del Sud, així com de les lluites desenvolupades 
en la seua defensa.

A tall de cloenda, en harmonia amb els sentirs i pensars despertats durant les sessions, es va realit-
zar un acte ritual ancestral denominat «Cerimònia del cacau: ofrena de tabac i cercle de la paraula 
dolça», tenint en compte allò cerimonial com a avantsala a la sublimació de la paraula i com a mitjà 
entre el món terrenal i l’espiritual, va suposar una via per a expressar, compartir i agrair. Per a finalit-
zar es proposa un capítol de conclusions en el qual es recullen les idees i reflexions més importants 
desenvolupades durant tot l’espai de trobada.
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2. 
ESTRUCTURA I METODOLOGIA 
DE LA TROBADA ART I COS.   
PROPOSTES DES DELS 
SABERS DEL SUD

Aquesta trobada es va desenvolupar al voltant de les experiències teoricopràctiques d’organitzacions 
i activistes entorn dels següents temes:

• Sabers del Sud global.

• Estètiques del Sud global.

• Corporeïtats. El cos com a territori.

Per al seu disseny es va comptar amb persones i col•lectius provinents tant de la comunitat universi-
tària com del món associatiu, de la societat civil valenciana i de països del Sud global; algunes d’elles 
pertanyents al grup motor de treball en epistemologies del Sud del projecte «Diàlegs de sabers Nord-
Sud: Aprendre que el Sud existeix en les universitats valencianes per a defensar els drets humans i 
el desenvolupament sostenible», dins del qual s’emmarca aquesta activitat.

La trobada es va desenvolupar en modalitat presencial, a excepció de les intervencions de dos partici-
pants que es trobaven fora d’Espanya: Helena Silvestre des del Brasil i Erika Vargas des de Colòmbia, 
qui van presentar les seues ponències, comentaris i sabers a través d’una videoconferència en viu. 

Com a marc metodològic per al desenvolupament dels continguts, així com per a les activitats que 
van conformar la trobada íntegrament, es tingueren en compte els principis de la pedagogia social en 
el seu enfocament per atribuir a la societat el paper actiu d’educar als qui la integren i identificar tots 
aquells elements i mitjans disponibles per a això. Es comprén llavors a tota persona com ser social 
compost de múltiples dimensions i necessitats, capaç de transformar la seua pròpia realitat entenent 
que els processos des de la pedagogia social comporten un intercanvi continu d’aprenentatges entre 
els diferents components de la comunitat i el mateix individu.

Es reprenen també elements des de l’educació popular com que «ensenyar no és transferir co-
neixements, sinó crear les possibilitats per a la seua producció o construcció», fet que promou un 
aprenentatge des del subjecte que es relaciona amb la seua pròpia realitat mitjançant la comprensió 
crítica del món que l’envolta i la seua transformació mitjançant la reflexió i l’intercanvi d’idees.

Amb els exercicis proposats es va promoure la participació social com una forma d’interacció en la 
qual cada persona poguera sentir-se lliure i segura d’expressar les seues opinions i pensaments 
des d’una posició situada, que li permetera ser part de la comunitat. S’afavoreix així el procés d’una 
presa de consciència orientada, com expliquem anteriorment, a la transformació sobre la seua pròpia 
realitat històrica i social.

A continuació, s’exposa l’estructura de les sessions i les seues temàtiques corresponents, de manera 
que es possibilite la identificació de cadascuna de les veus i ponències que van donar origen a aquest 
text, així com una breu presentació de les seues trajectòries.
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Sessió 1. Sabers del Sud
Aquesta primera sessió es va realitzar el dia 10 de maig de 10.30 a 14.00 i en ella es va buscar res-
pondre a les qüestions sobre com s’inclouen els sabers del Sud en les lluites i moviments socials, així 
com donar a conéixer diverses experiències de defensa dels drets de les persones migrants, les dones 
i altres lluites, que se senten connectades des de les formes d’expressió, reivindicació i participació 
pròpies dels sabers del Sud, alhora que es manté com a objectiu clau la descolonització del coneixe-
ment i la descapitalització de les maneres de vida. Per a això es va comptar amb la participació de:

• Esjaba Messaoud, activista sahrauí a València. Doble Graduada en Dret i Ciències Polítiques 
i de l’Administració Pública i Màster Universitari en Advocacia per la Universitat de València. 
Formació complementària en matèria de Drets Humans, Dret Internacional i Comunitari.

• José Romero Losacco, en representació de la cooperativa Espai La Tregua, Art i Trans-
formació Social. Antropòleg, doctor en ciències per al desenvolupament estratègic. Més de 
10 anys com a investigador i professor universitari d’Economia Política Global i Anàlisi del 
Discurs Polític. Membre del grup de treball Ciutadanie en l’Institut Català d’Antropologia i 
part del consell editorial de la revista Decolonial Horizons / Horizontes Decoloniales. 

• Helena Silvestre, activista en lluites per l’habitatge i el territori, feminista afroindígena i 
educadora popular a l’Escola Feminista Abya Yala. Coeditora de la Revista Amazonas al 
Brasil i escriptora amb tres llibres publicats: Do verbo que o amor não presta (2019), Notes 
sobre la fam (2021) e O Sistema e o antisistema – amb Boaventura de Sousa Santos i Ailton 
Krenak (2021).

• Fernando Pérez Quimbaya, creador, investigador, gestor, promotor de projectes i director 
del Museu del vidre de Bogotà (MEVIBO), llicenciat en Arts Visuals en la UPN Colòmbia, 
artesà i restaurador de vitralls. Ha treballat pel reconeixement i valoració dels oficis artesa-
nals, especialment enfocat en la comunitat vidriera. Fundador i coordinador de l’Agrupació 
de Guaites del Patrimoni del MEVIBO fins a 2019.

https://www.espailatregua.com/
https://museodelvidriodebogota.org/


13

Sessió 2. Estètiques del Sud
Segona sessió de la trobada realitzada el dia 10 de maig de 17.00 a 20.30 amb l’objectiu de reivindicar 
i visibilitzar les maneres de transmetre les vivències des dels pobles afrodescendents i originaris del 
Sud en els quals perviuen les maneres d’expressió artística i cultural ancestrals que, actualment, 
s’erigeixen com a pràctiques emancipatòries de resistència i de reexistència enfront de l’imaginari 
colonial.

Per a això es va comptar amb la participació de:

• Salomé Rodríguez, artista interdisciplinària amb formació en Arts Visuals i doctoranda en 
Art públic per la Universitat Politècnica de València. Actualment pertany al grup d’investigació 
en epistemologies del Sud d’Aliança per la Solidaritat i a l’associació AVVAC. Treballa com 
a docent i realitza tallers-laboratoris entorn dels afectes, la identitat i el territori.

Salomé va realitzar una introducció sobre les estètiques descolonials i va donar pas a un taller per 
part de les representants de la corporació Las Andariegas:

• Natalia González, coordinadora de producció, editora, dissenyadora instruccional i crea-
dora de contingut. Fa el seu treball de construcció, avaluació i implementació de contingut 
multimèdia des d’enfocaments comunitaris, diferencials, de transformació corporativa i de 
gènere. 

• Erika Vargas, directora executiva, estratega i gestora cultural. Cursa mestratge en estudis 
artístics i culturals, és llicenciada en llengua castellana i activista del feminisme popular. 
Té gran experiència en gestió de projectes comunitaris amb població vulnerable i diversa.

Sessió 3. Corporeïtats. El cos com a territori
Aquesta sessió es va desenvolupar el dia 11 de maig de 10.30 a 14.00 i en ella es va reflexionar 
sobre el cos com a territori habitat en el qual s’expressen els conflictes des de la subjectivitat. A tra-
vés del cos se senten les lluites, els dolors, les vivències i les resistències. La nostra pròpia silueta 
deixa veure un territori en disputa, en el qual l’hegemonia del sistema capitalista i patriarcal extrau i 
acapara els recursos, però també l’ésser i el saber. També, en el cos es reflecteixen les resistències 
contrahegemòniques, les lluites comunitàries i les múltiples maneres de resistir heretades dels po-
bles originaris del sud global. 

Per a això es va comptar amb la presència de les següents participants:

• Rita Martínez Galvis, filla d’una família de dones reexistents i sembradores de vida del 
districte d’Aguablanca a Cali – Colòmbia. Comptadora pública de professió i feminista de 
passió. Màster en gènere i polítiques d’igualtat de la Universitat de València, teixidora comu-
nitària i aprenent permanent d’educació popular. Cosomiadora i constructora de la iniciativa 
comunitària taller popular de lectura Abalenga.

• Lamar Bailey, activista, educadora i facilitadora afropanamenya. Es va graduar en Màr-
queting en el Baruch College (CUNY) i actualment realitza un màster en Desenvolupament 
i Cooperació en la Universitat Politècnica de València, ciutat en la qual va participar en la 
creació del col•lectiu Uhuru, creat des de, per a i amb persones negres, africanes i afrodes-
cendents per a lluitar contra el racisme antinegre, així com crear una comunitat afrocentrada 
de persones de totes les edats i orígens. Es parteix de l’Equip d’Implementació del Decenni 
Internacional per a persones Afrodescendentes a Espanya 2015-2024. 

https://www.lasandariegas.org/
https://www.youtube.com/channel/UC4ZSvsAuZens4fGpk9a10-Q
https://www.instagram.com/uhuruvalencia
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• Iki Yos Piña Narváez - «Parchita Power», artista, activista, investigadora antiracista. Des 
de la seua dissidència sexual, problematitza el règim binari i els discursos occidentals de 
gènere, mentre procura exercicis radicals als quals denomina «futuritat negra/ afroindíge-
na del Carib», com una estratègia per a escapar del mestissatge hegemònic que mescla 
possibilitats especulatives de diferents latituds.

• Presentació de la campanya #AtravesadasxLasPalabras, liderada per dones migrants i/o 
racialitzades per a combatre els discursos d’odi en els mitjans de comunicació, amb el suport 
d’Aliança per la Solidaritat. Van participar Marcela Bahamón, Marcela Guevara, Claudia Gil 
i Jennifer Abata des d’AIPHYC (Associació Intercultural de Professionals de la Llar i de 
les Cures) i Patricia Azpelicueta d’SJM (Servei Jesuïta del Migrant).

Sessió 4. Jornada de tancament: accions i propostes des dels sabers i els 
sentirs del Sud global
Per a aquesta sessió final, es proposà un espai de reflexió grupal i individual amb l’objectiu de plantejar 
accions i propostes per a visibilitzar els sabers i estètiques del Sud, així com les lluites que es duen 
a terme des dels moviments socials i organitzatius i que posen en pràctica aquests sabers, tot i que 
es desenvolupen en el context occidental3 , marcat per les pràctiques colonials, racistes i patriarcals. 

Finalment, es va tancar la trobada amb una cerimònia del cacau amb l’objectiu d’harmonitzar en 
col•lectiu, mitjançant la paraula, les intencions o propòsits que comporten a demanar aquesta cerimò-
nia, es realitza en un espai obert (jardins del Jardí Botànic), on es puga compartir en cercle, oferint 
una beguda de cacau; perquè aquesta planta es considera sagrada i s’ha usat de diverses maneres, 
no necessàriament menjant-la, com a ofrena per a demanar i agrair.

3  S’inclouen moviments i col•lectius que posen en pràctica sabers en un context occidental, perquè es 
considera Sud a tota aquella resposta a la colonització i a la colonialitat des d’una perspectiva sociocultural, 
econòmica i política que no depén de la ubicació geogràfica sinó de la posició, personal i col•lectiva, que es 
té dins del sistema mundial, blanc, cisheteropatriarcal, capitalista, hegemònic, biocida, urbanocèntric, cristia-
nocèntric, edatista, capacitista.

https://www.instagram.com/aiphyc/%3Fhl%3Des
https://www.instagram.com/aiphyc/%3Fhl%3Des
https://sjme.org/
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3. 

SABERS DEL SUD

3.1. Espai La Tregua. Art i Transformació Social
Ponent: José Romero Losacco

Espai La Tregua, cooperativa de la qual és membre José Romero, naix a Barcelona fa 6 anys amb 
la iniciativa de crear llocs des dels quals generar processos de transformació a través de l’art, però 
també com a espai d’autoocupació. A més, està format en la seua majoria per persones migrants.

Des del 2016, l’Espai La Tregua està situat en el barri de Gràcia4. En el 2020, durant el tancament 
per la pandèmia decideixen convertir-se en cooperativa i es van presentar i guanyar el premi Mi-
caela Chalmeta, entregat per l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona per a donar suport a la creació de 
cooperatives que impulsen el desenvolupament d’una economia social i solidària, la qual cosa els 
va permetre obtindre el 50% del pressupost necessari per a transformar-se en cooperativa.

Un dels focus de treball principals en l’Espai La Tregua és la realització de formacions artístiques, 
en les quals es comprén l’art com un mitjà per a la transformació social i no com a art en si mateix, ni 
com un procés associat a la creació d’obres merament contemplatives. Per a aquesta cooperativa, 
explica Romero, «la cultura és molt més que un ball, un vestit o que un menjar, usem aquesta paraula 
per a comprendre’ns, perquè manca una altra i de no usar una frase més llarga, perquè en realitat 
del que estem parlant és de maneres de ser i estar, o de maneres d’estar sent (…) la cultura implica 
el sentit i ordre que li donem al món».

A més d’aquestes formacions artístiques orientades principalment a la dansa i a l’aplicació de meto-
dologies com el teatre de les oprimides, també es desenvolupen projectes d’impacte en intervenció 
social a partir de la planificació de performance, els quals es construeixen sobre la base de processos 
participatius i que posteriorment es duen a terme com a intervenció en la via pública.

4  Barri històric de la ciutat de Barcelona.

Els diàlegs i experiències agrupades en aquesta 
primera temàtica ens ajuden a entendre i exem-
plificar com s’inclouen els sabers del Sud en les 
lluites i moviments socials. De les intervencions 
recollides durant aquesta sessió, emergeixen ex-
periències relacionades amb la defensa dels drets 
des de la diversitat, ja siga per part de dones llau-
radores, treballadores o migrants, així com des 
dels grups comunitaris, cooperatives o de tot un 
poble que reclama el seu dret a ser, existir i cons-
truir coneixement des de la seua pròpia història. 
Encara que són experiències diferents, en totes 
trobem formes d’expressió, reivindicació i partici-
pació pròpies dels sabers del Sud, en les quals es 
destaca la importància de la descolonització del 
coneixement i la descapitalització de les maneres 
de vida.
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Un altre projecte desenvolupat per aquesta cooperativa, impulsat pel Cercle de Migracions des de 
l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, és «Juntes Trepitjant Fort». El seu objectiu és poder acompanyar 
a dones migrades en tot el procés migratori, no sols d’obtenció de la seua documentació, sinó també 
en el transcurs de retrobar-se amb si mateixes en iniciar una nova vida laboral i social. 

Per un altra banda, Espai La Tregua des dels seus inicis, forma part de la Xarxa Antirumors, que naix 
dins d’un programa d’interculturalitat dissenyat a Barcelona amb la missió de combatre discursos 
racistes d’odi, entre altres problemàtiques relacionades. Participar en aquests espais va fer que els 
i les integrants de La Tregua començaren a plantejar-se algunes qüestions entorn de com s’estaven 
(i s’estan) pensant i treballant en la pràctica les qüestions d’interculturalitat, diversitat, art i cultura 
en una ciutat com Barcelona.

José explica que moltes vegades des de l’administració pública s’entén la diversitat com una no-
vetat en la història de Barcelona associada a l’ona migratòria dels últims anys, sense assumir que 
Catalunya sempre ha sigut diversa, tal com ho explica el representant de La Tregua, «la diversitat 
no és una cosa esdevinguda posteriorment a la condició humana, sinó que és condició humana en 
si mateixa, és més, és condició de la vida, no hi ha un ésser viu igual a un altre, la vida és diversa». 

Aquestes diferències han suposat una tensió permanent entre la cooperativa i les institucions, ja 
que aquestes últimes parteixen de la idea que la diversitat és alguna cosa a gestionar; al que La 
Tregua respon afirmant que aquesta és una visió cosificant de la cultura i que la diversitat no és una 
cosa que s’haja de gestionar, perquè defensen, que «qui pretén gestionar la diversitat és perquè té 
un problema amb el que tradicionalment diem la diferència (…). En compte de pensar en polítiques 
interculturals caldria pensar en interculturalitzar la política».

El ponent explica que, a Amèrica Llatina, sobre les dècades dels 70 i els 80, van sorgir metodologies 
com el teatre i les pedagogies de les oprimides, tècniques de sistematització d’experiències, entre 
d’altres, com a resultat de les lluites i els contextos concrets que existien en aquella època (dictadura, 
conflictes armats, violència generalitzada, pobresa...), la qual cosa les converteix en mecanismes 
que emergeixen de pràctiques reals per a respondre a problemes concrets. No obstant això, segons 
apunta Romero, resulta impossible identificar quines van ser les formes i metodologies que es van 
construir durant els 40 anys de dictadura a Espanya: «està bé que entrem en aquest diàleg de sabers 
i des d’Amèrica Llatina diem: -nosaltres aportem aquestes metodologies o vam aprendre a fer-ho 
d’aquesta manera-, com ho han fet vostés?».

Així, afirma el ponent, en tractar de comunicar-nos amb el context espanyol, ens trobem amb una 
absència d’estratègies similars per a poder dialogar; pel que caiem en el risc de desenvolupar polí-
tiques buides que exotitzen metodologies i pràctiques que provenen de l’anomenat Sud global i les 
deslocalitza sense reconéixer (justícia cognitiva) que la noció d’interculturalitat no naix a Europa.

En aquest sentit, la interculturalitat, en realitat, hauria d’arribar fins al moment en què des d’altres 
horitzons de sentit es qüestiona l’ordre vigent; és a dir, la jerarquia que existeix en el sistema capita-
lista. Per això és important reconéixer que el sistema produeix molts dels problemes que actualment 
ens afecten en l’àmbit mundial a causa dels seus horitzons de sentit i així hem de preguntar-nos: 
«com podem donar resposta a aquests problemes i en el camí anar construint formes d’organització 
diferents?».

D’altra banda, Romero destaca que és primordial aconseguir establir diàlegs entre el Nord i el Sud 
global, perquè encara que és un procés complex és molt necessari, en la mesura en què «la desco-
lonització sense un procés de descolonització del colonitzador no canvia res, et pots descolonitzar 
tu, però la pretensió imperial segueix ací».

José fa una reflexió final, i és que, des de la seua opinió personal, és encara més fonamental priorit-
zar els diàlegs entre els diferents suds, per la qual cosa la pregunta seria: «quines són les diferents 
metodologies de les estratègies que ací es van construir?» per a poder dialogar amb elles i poder 
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aprendre conjuntament, perquè si no, és un procés unidireccional on continua existint l’apropiació.

3.2. La cultura sahrauí com a eina de resistència  

Ponent: Esjaba Messaoud

Esjaba comença la seua ponència fent una breu contextualització sobre el conflicte del Sàhara 
Occidental; així inicia explicant que és una regió del nord d’Àfrica, situada en l’extrem occidental 
del desert del Sàhara, a la vora de l’oceà Atlàntic. Aquest territori va ser l’última colònia d’Àfrica, 
perquè el seu procés de descolonització es va veure interromput en 1975, quan Espanya va eludir 
la seua responsabilitat i va abandonar-lo en mans del Marroc i Mauritània. Aquesta acció va donar 
lloc a la «Marxa Verda5»  (coneguda pel poble sahrauí com «la marxa negra»), mitjançant la qual el 
Marroc va prendre el control del territori i va transportar milers de civils marroquins a la zona sahrauí 
amb unitats militars camuflades entre ells. Aquest esdeveniment va donar lloc a una guerra entre El 
Front Polisario6 i el Marroc pel nord, i Mauritània pel Sud. Encara que en 1979 Mauritània reconeix la 
República Sahrauí Democràtica amb un acord de pau, la guerra amb el Marroc continua fins a 1991 
quan se signa, entre les dues parts, un alt al foc afavorit per l’ONU. En aquest escenari, el Marroc va 
construir un mur de més de 2.700 km, que divideix ara mateix el territori de nord a sud. 

La ponent explica que aquesta situació ha donat lloc a tres escenaris diferents per al poble sahrauí. 
En primer lloc, existeix una part de la població en la diàspora (on ella se situa), escampada pel món, 
sobretot a Espanya gràcies a programes com «Vacances en pau»7; en segon lloc, la població sahrauí 
en els campaments de refugiats, sobretot en la zona de Tinduf a Algèria i, en tercer lloc, la població 
sahrauí en els territoris ocupats pel Marroc del Sàhara Occidental.

Actualment, la situació tant en els campaments com en les zones ocupades és alarmant, perquè ha 
disminuït l’ajuda humanitària i es produeixen constants violacions dels drets humans.

Però on queda la cultura sahrauí en aquests tres escenaris?

Per a la població en la diàspora, la cultura juga un paper unificador i reivindicador. Les associacions 
(com l’Associació de Sahrauís a la Comunitat Valenciana), a través de les seues celebracions i acti-
vitats ajuden a establir i mantindre vincles amb el que es va haver de deixar arrere. 

Per part seua, per a la població en els campaments, la vida cultural ha continuat, però amb una ex-
pressió molt diferent; perquè des del moment en què les reivindicacions polítiques d’independència 
van ser cada vegada més evidents, la cultura es va posar al servei de la causa sahrauí. Així, els i 
les artistes van dedicar la seua obra al servei de l’autonomia del poble i a reivindicar la seua lluita, 
transformant la cultura en eina política. 

5  La Marxa Verda va ser la invasió marroquina del Sàhara espanyol, iniciada el 6 de novembre de 1975, 
que va utilitzar d’avançada la població civil. Va ser la culminació de desacords diplomàtics entre Espanya i el 
Marroc que es van traslladar a la seu de Nacions Unides a Nova York. En 1970, l’ONU aprova la celebració 
al Sàhara d’un referèndum d’autodeterminació, al qual Espanya accedeix en 1974 i anuncia que se celebrarà 
en 1975. Mai va succeir
.
6  Moviment d’alliberament nacional del Sàhara Occidental, que treballa per a acabar amb l’ocupació del 
Marroc i aconseguir l’autodeterminació del poble sahrauí.

7  Programa mitjançant el qual xiquets i xiquetes sahrauís passen els estius amb famílies europees, en ge-
neral espanyoles, i, en molts dels casos, s’estableixen permanentment en aquest país.
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Finalment, en les zones ocupades, segons el testimoniatge d’Esjaba, la situació ha sigut molt més 
complexa. En l’escenari actual, després de quasi mig segle d’ocupació per part del Marroc i amb una 
repressió constant, s’han vist afectades diverses esferes de la vida del poble sahrauí, i per tant, la 
cultura i les seues formes d’expressió són de les més impactades.

Un exemple molt clar d’aquesta mena de repressió ha sigut la prohibició per part de les autoritats 
marroquines de la instal•lació de les haimes8, les quals no són solament botigues on tradicionalment 
habita el poble sahrauí, sinó un símbol d’identitat i tradició dels pobles nòmades, construïdes a partir 
de sabers que la pròpia població sahrauí ha anat perfeccionant i passant de manera intergeneracional. 

Una altra de les expressions culturals que s’ha vist afectada per la repressió, segons comenta la 
ponent, és la vestimenta del poble sahrauí, sobretot la femenina. Tradicionalment, l’ús de la melhfa9  
per part de les dones sahrauís ha tingut connotacions pràctiques, estètiques, socials i espirituals, però 
a partir de l’ocupació s’ha convertit en un símbol d’identitat política i de lluita per la independència. 

D’altra banda, també s’ha vist afectada la tradició sahrauí de nomenar a els i les infants amb el nom 
triat i a continuació el del pare i l’avi, perquè a causa de l’ocupació, s’ha intentat marroquinitzar les 
zones ocupades prohibint l’elecció de noms tradicionals de la cultura sahrauí, i fins i tot s’ha fet efectiu 
el canvi de nom de diverses ciutats, substituint-lo per noms marroquins. 

Esjaba expressa que, malgrat les prohibicions i els brutals desmantellaments patits per la població 
sahrauí en les zones ocupades, s’han continuat construint haimes, les dones usen melhfa malgrat 
les detencions i als i a les filles se’ls continua anomenant amb els noms sahrauís, encara que no si-
guen els que porten en els seus documents oficials d’identitat, com a manera de reivindicació i lluita. 

De forma general, la ponent conclou expressant que la cultura sahrauí, i per tant els seus sabers i 
pràctiques tradicionals, han jugat un paper fonamental com a mecanisme de resistència en la lluita 
del poble sahrauí per exercir el seu dret a la lliure autodeterminació i independència.

3.3 Construint comunitat des dels sabers del Sud en les faveles              
brasileres
Ponent: Helena Silvestre

En la seua intervenció Helena ens parla sobre algunes experiències organitzatives que ha pogut 
vivenciar en el seu treball com a activista en la lluita per habitatges i territori en les faveles brasileres.

Aquestes estructures urbanes conformen un espai on s’entrecreuen vides diverses (diàspora) i dife-
rents generacions. La seua població està conformada tant per persones que han sigut despullades 
dels seus territoris, com per la història d’una diàspora anterior, és a dir, persones que van ser portades 
des d’Àfrica com a esclaves, pobles originaris despullats i també esclavitzats, que es veuen sense 
un lloc on poder viure i assentar-se després d’abolir l’esclavitud. 

En aquest sentit, factors com la pobresa, la impossibilitat de pagar els lloguers, l’estar vivint en àrees 
de risc, entre d’altres, són motius pels quals naixen les preses de terres urbanes que permeten la 
construcció des de zero de noves faveles i, per tant, de nous espais-escola d’autoorganització po-
pular i autogovern. 

8  Tenda de campanya tradicional feta amb pèl de cabra o dromedari. Molt utilitzada pels pobles nòmades.

9  La melhfa és un tros de tela d’uns 6 - 10 metres de llarg per 2 d’ample, el teixit més comú, normalment és 
el cotó, poden ser acolorides amb diversos estampats o bé d’un sol color com el negre.
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D’altra banda, Helena ressalta la importància del treball amb les dones en les ocupacions i les fa-
veles. Les reunions entre elles són un lloc de preservació comuna de savieses del Sud, ja que per 
qüestions de supervivència han aconseguit mantindre vives pràctiques connectades amb sabers 
més antics. Tot això, mentre pateixen la pressió de la vida capitalista a la ciutat urbanitzada i lluiten 
per mantindre els seus sabers, encara que no s’expliquen, no es reconeguen o no se sistematitzen 
com a savieses del Sud. 

La cuina i el menjar són part fonamental de l’ocupació i la construcció de les noves faveles. Respecte 
a això Helena explica que, «quan es pren un terreny no hi ha res llest, no hi ha aigua, no hi ha llum, 
(…) tot cal fer-ho quan s’arriba i cal parlar, cosa que més temps pren, perquè cal generar decisions 
comunes. Ací la cuina és el cor de tot; és el primer que es fa, és el lloc que produeix el menjar que 
necessitem per a fer tota la resta». Són les dones les qui arriben primer a aquest espai, i encara que, 
d’una banda, aquest fet reprodueix la visió patriarcal de la divisió del treball entre homes i dones; 
d’una altra, des d’aquest lloc passen a tindre un lloc d’intervenció política, on la cuina és el lloc on 
es fan totes les reunions, on es comparteix tota la comunicació i informació, el menjar forma part de 
l’organització i és un eix central de la mobilització col•lectiva. 

Per part seua, a través de pràctiques com la xafarderia les dones han creat canals informals de co-
municació que aconsegueixen estendre els assumptes importants que es parlen durant el menjar a 
tota la comunitat i després les assemblees massives són molt més productives, doncs com que ha 
arribat la informació abans a la població a través de les dones i els seus canals alternatius de comu-
nicació, ha existit una reflexió prèvia respecte a la temàtica, la qual cosa ajuda a prendre una decisió 
en col•lectiu més ràpida. El fet que aquestes temàtiques siguen discutides en grups informals abans 
d’arribar a l’assemblea permet, a més, que es puguen recollir idees i iniciatives per al desenvolupa-
ment de la comunitat. Una organització política centralitzada i rígida no podria recollir i abraçar tota 
aquesta informació que arriba des de camins informals, que també són clandestins. 

«També és en les cuines on estan la xicalla, la criança», expressa Helena. Per tant, és important que 
puguen participar en el procés organitzatiu, reproduint les seues pròpies assemblees, imitant als 
adults i generant les seues aportacions.

Helena ens explica que aquesta pràctica de construir comunitat, de reconstruir col•lectivament, 
és una manera de sostindre la vida en condicions adverses, que la pròpia comunitat puga triar l’ar-
quitectura del seu territori, a més d’una manera d’autogestionar-se políticament, espiritual i social; 
compartir els mateixos espais i connectar-se entre totes les persones a través de les experiències i 
el dolor (doloritat10). Es una pràctica ancestral que també forma part dels sabers del Sud, els quals 
ofereixen diferents maneres de treballar col•lectivament per a sostindre i comprendre la vida enmig 
de l’adversitat.

10  La filòsofa brasilera Vilma Piedade proposa el concepte de «doloritat», no com a oposat a la «sororitat», 
sinó com un complement crític unit a la història negra i el dolor causat pel racisme: és necessari pensar quant 
impedeix el racisme la mobilitat social de la població negra, la desigualtat té en el component racial la seua 
marca.
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La ponent agrega que moltes vegades els sabers del Sud no estan necessàriament basats en la paraula 
escrita, sinó que es desenvolupen per fora del que és reconegut i institucional. Són llavors maneres 
clandestines d’existència, que són percebudes a vegades, no com a sabers, sinó com pràctiques, 
idees o xicotets trossos de maneres de veure el món i organitzar-se, que han sobreviscut a moltes 
massacres i que van arribar a aquest temps molt destrossats. Són veus que es van recol•lectant en 
mig del fer i de l’intent d’organització, que es van recuperant a poc a poc mentre es dona una presa 
de consciència sobre quins són els sabers propis. Aquests esforços ocorren mitjançant el diàleg 
amb la societat capitalista que imposa maneres de viure alienes a la història dels pobles del Sud, i 
comprenen així que existeixen altres maneres de viure, diferents, però no per això menys efectives 
o beneficioses. En paraules de la ponent «(...) són formes que connecten molt més amb els qui som 
i cap a on volem anar, i així tenim en compte que són sabers organitzats d’una altra manera».

Com a conclusió, Helena afirma que els sabers del Sud estan vius en les dinàmiques d’organització 
i reproducció de la vida en les faveles, perquè són mecanismes concrets que dissenyen una nova 
gramàtica d’organització política, que no està basada ni en la centralitat de la paraula escrita, ni en 
la de les fàbriques o del progrés, ni tan sols en la disciplinària i tradicional manera occidental d’orga-
nització política per a la resistència al capital. Així doncs, aquests sabers són generalment ignorats 
o invalidats pel pensament occidental, però en els espais d’organització de les faveles són les guies 
per a una possible convivència col•lectiva que continue enfortint el treball comunitari per a la super-
vivència i alliberament enfront de les opressions existents des de fa més de 500 anys.

3.4 El museu comunitari, divers i participatiu des dels sabers del Sud

Ponent: Fernando Pérez Quimbaya

De la mà de Fernando, el seu creador, va ser possible conéixer l’existència del Museu del Vidre de 
Bogotà (MEVIBO) com una mostra pràctica dels sabers del Sud. Aquesta iniciativa és una corpora-
ció que pretén salvar el patrimoni cultural dels oficis del vidre en la localitat a la qual pertany, perquè 
malgrat ser un material de gran història i tradició, treballat en cercles d’artesans i artesanes, estava a 
punt de perdre’s. Aquest projecte sorgeix en un primer moment com a iniciativa personal, però a poc a 
poc es va ampliant amb l’objectiu d’acostar aquest patrimoni a les comunitats per mitjà de l’educació.

Des d’un inici, la metodologia utilitzada va ser la de reunir grups d’interés en taules d’acció participativa 
per a escoltar la comunitat. Els primers grups d’interés van estar conformats per estudiantat univer-
sitari i dels col•legis, a través de la impartició de tallers d’aproximació al vidre com a material i ofici. 

A continuació, a partir de la divulgació de les activitats que s’estaven duent a terme en aquest espai 
i el suport d’un grup focal, conformat per un programador, una arquitecta i un conceptualitzador, es 
crea el Museu Virtual, sota el concepte que, en una ubicació real dins de la ciutat, es plantejaren unes 
instal•lacions i infraestructures imaginades que albergaren, a les seues sales d’exposició virtual, les 
peces de vidre més importants del país. L’objectiu era que la ciutadania poguera accedir a aquestes 
obres d’art davant la consigna que el patrimoni és de tots.

A partir d’aquest moment, es van començar a crear més grups participatius i espais de formació on la 
inclusió va ser una premissa important i es va tindre en compte aspectes propicis per a la comunitat, 
com:

• Sensibilització per a la discapacitat visual, ceguesa i baixa visió. 

• Medi ambient per a xiquets i xiquetes.

• Tallers especialitzats en vidre bufat.
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Fernando comenta que el fet que aquestes formacions es feren en format presencial, a pesar que el 
museu fora virtual, els va fer adonar-se de la necessitat de tindre una seu física com un espai per a 
compartir i en el qual pogueren tindre contacte amb la comunitat, més enllà d’exposar peces. D’aques-
ta manera, el museu va passar a tindre una seu física en el cor del barri Sant Cristòfor de Bogotà, el 
qual era conegut per emprar l’art vidrier a la ciutat, per la qual cosa el grup d’interés comença a ser 
la comunitat en el seu ampli sentit de la paraula. 

Posteriorment, es dissenyen noves taules de treball participatives que convoquen tota la comunitat, 
fins i tot sense tindre peces per a exhibir, ja que es considera prioritària la seua presència per a cons-
truir col•lectivament el que seria el museu. En aquest procés, l’opinió dels xics i xiques del col•legi va 
ser tinguda en compte, cosa que permetria dissenyar tota la museografia sobre la base de les seues 
altures perquè les peces estigueren a l’abast dels seus ulls i mans, per tal de configurar el museu 
des d’una tipologia comunitària.

Fernando expressa que la confecció d’aquest museu va ser una experiència molt grata, ja que no 
sols va servir perquè les artesanes i artesans de la zona pogueren donar a conéixer les tècniques 
i l’art del vidre heretades, sinó també perquè les persones que habitaven aquest territori pogueren 
participar des de les seues experiències i històries familiars, en la majoria dels casos travessades 
per aquest material. Per a això es crea la vitrina comunitària, on les persones de la comunitat poden 
donar al museu peces familiars per a ser exposades.

D’altra banda, el ponent ressalta que les dones van tindre un paper fonamental en el desenvolupa-
ment d’aquest museu; doncs quan s’arriba a una de les tècniques, la talla de vidre, es van adonar 
que havia desaparegut aquesta pràctica. Les fàbriques i tallers on es duia a terme estaven tancats 
i els qui encara mantenien el coneixement eren les dones, que estaven desitjoses de reprendre’l. 
Gràcies a aquesta recuperació de sabers, es va poder oferir aquesta tècnica en els tallers formatius.

Un altre element important que van tindre en compte a l’hora de configurar el museu va ser involu-
crar o fer partícips a altres comunitats i grups amb ganes de dur a terme els seus propis projectes. 
D’aquesta idea naix MUAC (Dones Unides d’Acció Comunitària) i Guaites del Patrimoni MEVIBO (totes 
dues iniciatives conformades i liderades per dones), entre les quals es dona un intercanvi constant 
de coneixements i suport, així com també amb el museu. D’altra banda, també la Unitat de Mediació 
i Conciliació de Sant Cristòfor es va associar amb el museu i utilitza aquest espai per a brindar un 
servei de mediació i resolució de conflictes a la comunitat. En aquest sentit, el museu deixa de ser 
l’espai de les exposicions i del col•leccionisme per a passar a formar part de la col•lectivitat de les 
persones que habiten el territori.

Fernando introdueix el tema de descolonització ressaltant el concepte de museu que es transgredeix 
al comunitari; s’estableix una diferència entre la visió icònica, on els objectes són sagrats i aquesta 
infraestructura es considera una espècie de temple, i la visió comunitària, on es reinventa aquesta 
idea de museu tradicional. Així, les peces poden tocar-se, perquè els objectes no són el més impor-
tant, sinó que ho és el procés, així com l’ofici i l’art que implica l’existència d’aquests objectes (les 
taules comunitàries van ser clau per a arribar a aquest punt). 

A més, s’introdueix un altre element important i és que el museu s’estén més enllà dels seus murs, 
genera rutes patrimonials en la comunitat per a recuperar el territori a través de la rememoració de 
l’espai on es va situar el primer conjunt de cases del país. Tal com explica Fernando, «totes aquestes 
rutes van aportar una metodologia que es va anomenar translació relacional del coneixement», la 
qual cosa es tradueix en recorreguts al voltant del museu i visites a llocs històrics (relacionats amb 
l’ofici del vidre), per a contextualitzar el patrimoni i donar-lo a conéixer.
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Tota aquesta informació ens porta afirmar que MEVIBO, com a museu comunitari, propendeix per la 
salvaguarda del patrimoni cultural immaterial dels oficis del vidre, des de la participació de la comu-
nitat, amb ella i per a ella mateixa i li atorga un espai per a manifestar-se que la transforma en un eix 
generador de llaços de convivència en el territori que ocupa.
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4. 

ESTÈTIQUES DEL SUD

Les ponències presentades en aquesta temàtica tenen com a propòsit reivindicar i visibilitzar les 
maneres de transmetre les vivències des dels pobles afrodescendents i originaris del Sud, gràcies 
als quals perviuen maneres d’expressió artística i cultural ancestrals que, actualment, continuen 
realitzant-se com a pràctiques emancipatòries de resistència i de reexistència enfront de l’imaginari 
colonial.

4.1 Breu introducció a les estètiques descolonials
Ponent: Salomé Rodríguez

És molt important entendre que les pràctiques artístiques a Amèrica del Sud són híbrides des de fa 
més d’una dècada, així inicia Salomé la seua intervenció, afegint que tenen un caràcter social i de 
reivindicació política, compromeses amb la transformació social i les condicions de vida de les per-
sones. D’aquesta manera, qüestionen, a més, les pràctiques de poder hegemòniques que afecten 
els cossos i el territori, en un encreuament constant entre l’acadèmic i el popular.

D’aquesta manera la construcció és permanent, es nodreix d’una estètica provinent de l’ancestralitat 
simbòlica a partir de la necessitat de crear un marc conceptual propi allunyat de la visió nord cen-
trada colonial, que permeta donar pas a la pluralitat de sabers, explica la ponent. Des d’Occident, 
s’ha imposat un règim visual i epistèmic que repercuteix profundament en la producció artística i 
visual, que no abasta tota aquesta diversitat de cossos, territoris i sabers, «és per això que abordem 
la necessitat d’una reconfiguració de codis de representació i de metodologies de producció que 
visibilitzen aquestes pràctiques visuals, culturals i estètiques que històricament han sigut subvalo-
rades i marginades».

Salomé comparteix que és summament necessari contraposar enfront de l’actual crisi del model ci-
vilitzador occidental, els possibles abastos d’unes certes pràctiques artístiques i culturals pensades 
des del Sud i que propicien el reconeixement i la confluència amb altres visions i mons possibles. 
Així, des del Sud es pensa en les experiències estètiques visuals com a processos generadors de 
relacions quotidianes, que abasten diferents àmbits de vida i que no separen l’art d’altres esferes 
socials ni de coneixement, «donant peu a metodologies epistemodiverses que fins i tot promouen 
diàlegs Nord-Sud»; fet pel qual la producció cultural es converteix en acció política. 

L’art, comprés des de les epistemologies del Sud, és una resistència, un descolonitzar el pensament. 
Salomé ressalta que no es tracta només de negar l’opressor, sinó de crear unes maneres d’existir 
(sentir, pensar i actuar en el món), que es van desenvolupant a partir de diverses insurreccions i 
converteixen la resistència en reexistència i mentre que doten l’art d’un significat que va més enllà 
del concepte de bellesa o del concepte utilitari de la modernitat.

Per a la ponent, la reclamació de l’art com a territori de reexistència pren un significat particular enfront 
de la violència corporal, l’assassinat i els desplaçaments territorials. En aquest sentit, és impossible 
ignorar que el territori i el cos són punts de partida -materials i concrets- per a l’existència humana; 
així «afirmar l’art com a territori de reexistència és en aquest sentit una forma, no de reemplaçar, sinó 
d’expandir el reclam pel territori i per una corporalitat descolonitzada». 
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Així, la ponent explica que es tractaria de reclamar l’art també com a esfera, no purament estètica, 
sinó de reexistència que contribueix a la lluita pels territoris i per l’expressió corporal en totes les seues 
dimensions, i que inclou també la cerca pel coneixement, l’espiritualitat i l’eròtica, «tot això significa 
que l’afirmació de l’art com a territori de reexistència implica necessàriament tant la descolonització 
de l’art com la vinculació amb altres formes de descolonització». D’aquesta manera, l’activitat artís-
tica és imprescindible i ha d’estar fora de control per a poder generar camps de resistència, i implica 
també que la vida mateixa és tot el territori del saber de l’art. 

A partir del seu discurs, Salomé defensa la importància de mantindre el significat de l’art fora dels 
processos de l’estètica consumista dominant per a evitar que es convertisca només en un producte, 
sense donar importància al procés. Perquè això no succeïsca és imprescindible que es done en 
processos de subjectivació de múltiples circumstàncies, en l’individual o col•lectiu, a través de la 
trobada de persones amb diverses perspectives i amb vivències compartides o no.

Salomé es basa en aquestes idees a l’hora de desenvolupar la seua pràctica artística. Treballa des del 
comunitari, amb grups grans i persones molt diverses, d’on obté un producte final creat per aquestes 
mateixes persones, i posa especial èmfasi en els processos que ella descriu com a «comunitaris i 
participatius».

En sentit general, la ponent ressalta que les pràctiques des de les estètiques del Sud busquen al-
guna cosa que està més enllà de la pròpia esteticitat, i aposten per la vida en si. Del contrari, es pot 
arribar a fomentar concepcions entre altres aspectes de la desigualtat; sobre aquest tema ja Frantz 
Fanon deia: «l’aparença com a fonament de l’estètica, és com un anestèsic, i l’estètica és la màscara 
blanca del món”. 

Les estètiques del Sud són imprescindibles en aquest sentit, comenta Salomé, perquè permeten un 
gir existencial que és summament important per a començar a qüestionar la presència d’un patró 
monològic, monocultural i denigrant de les visualitats no occidentals, la qual cosa ha contribuït a la 
supressió i menyspreu de la diversitat epistèmica i cultural; de tal forma que actualment «hi ha tota 
una necessitat d’altres maneres sensibles de pensar-nos, d’altres estètiques a indagar, pedagogies, 
metodologies i del saber general, que ens ajuden a desaprendre per a reaprendre i crear altres co-
neixements i maneres de fer art i estar en el món».

4.2 Creant art des del Sud: Las Andariegas 
Ponents: Natalia González y Erika Vargas

La corporació Las Andariegas, consolidada com a tal en 2019, està formada per un grup de dones 
populars, urbanes, rurals, lesbianes, trans, amb capacitats diverses cognitives i motrius, artistes, 
insurgents i treballadores, organitzades entorn de la comunicació i la formació des dels feminismes 
del Sud. Aquest projecte naix en el marc dels acords de pau com a dones farianas11, unides a grups 
populars, que es consoliden com a teixidores de xarxes i construeixen espais de resistència per a les 
dones en els barris de Bogotà i diversos territoris nacionals amb un enfocament de pau. 

Las Andariegas són artistes, creadores i mestres, que produeixen peces comunicatives i artístiques, 
mentre duen a terme processos de formació amb comunitats i organitzacions i treballen des de quatre 
enfocaments principals: pau, gènere, comunitat i diversitat.

11  Provinents de les FARC (Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia - Exèrcit del Poble)
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A partir d’una metodologia popular i col•lectiva, han desenvolupat cinc línies principals de treball: 

• Línia formativa: és transversal a la resta de les línies i està enfocada al desenvolupament 
de processos; d’una banda, encaminats a aprendre (a fer servir càmeres d’enregistrament, 
redactar guions etc.) i per un altre, pretenen la mobilització dels coneixements i de les pràc-
tiques al voltant del que és propi, del que cadascuna sap i aporta, a través del diàleg, el cos 
i la cuina. Dins d’aquesta línia també es busca l’activació de xarxes, la relació amb altres 
contextos i problemàtiques i s’indentifiquen pràctiques de pau a través de les narratives que 
posseeixen les dones, les dissidències sexuals i de gènere, així com les comunitats que 
construeixen pau o es troben històricament oprimides. Posteriorment, aquestes narratives 
són utilitzades per a construir videojocs, animacions, escenaris, diàlegs, les metodologies 
dels quals també s’ensenyen a crear en cursos formatius oberts a la comunitat, l’objectiu 
dels quals no és el producte final, si no el procés. D’aquesta manera, es desjerarquitza 
l’acadèmia, la pràctica pedagògica, i es porten aquests coneixements a les comunitats des 
d’un lloc descolonial.

• Línia audiovisual interactiva: en aquesta línia es troba el videojoc «Les Sòcies», creat a 
partir de les narratives de diverses dones entorn de les seues històries de vida (indígena, 
rural, popular, activista), i que posa en circulació els seus sabers i pràctiques. La participació 
d’aquestes dones va inspirar la creació dels mons i de les sis personatges que té el videojoc. 
Este material els ha servit, entre altres coses, per a mostrar, a les xiquets i xiquetes de les 
comunitats d’on elles mateixes provenen, que sí que poden tindre accés a fer aquest tipus 
de coses, encara que les circumstàncies de vida diguen el contrari. (Al final de la sessió, 
Natalia reprodueix el videojoc perquè tot el públic puga interactuar, jugar, i fer preguntes).

• Línia Editorial: actualment dins d’aquesta línia s’està desenvolupant un projecte de na-
rratives de pau en 2D i 3D, amb dones de la xarxa comunitària trans, d’on trauran material 
pedagògic en format fanzine.

• Línia Sororitats: dins d’aquesta línia existeixen diversos exercicis, un d’ells és Las Anda-
riegas Ràdio (fins al moment hi ha tres temporades amb més de 28 programes); malgrat 
això, és central en aquesta línia l’activació de les xarxes. Des de la corporació possibiliten 
l’espai, dissenyen els temes i el format, però els qui creen el contingut i el transmeten són 
altres dones i dissidències sexuals, que no tenen per què ser professionals de la comuni-
cació, «la ràdio no sols és per a qui sap de ràdio», introdueix Erika. A més, intenten que les 
veus no estiguen centralitzades en la capital del país, i conviden dones de diferents zones 
perifèriques de Colòmbia. 

• Línia Consultora: a més de treball col•lectiu, Las Andariegas són una iniciativa d’economia 
feminista popular i solidària. Ofereixen serveis d’avaluació de perfeccionament de materials 
i de processos organitzatius, centrats en enfocaments de pau i gènere insurgent i popular.

Un assoliment important a assenyalar dins de les pràctiques d’estètica descolonial és que, Las 
Andariegas guanyaren el Premi Fragments, que es crea des de la idea occidental i burgesa d’afa-
lagar persones, artistes i projectes del país amb gran reconeixement internacional. Per a elles, és 
totalment polític poder ocupar aquests espais, «(...) no estava escrit en la nostra història que fórem 
allí», comenta Natalia, «sinó que continuàrem ocupant els nostres barris perifèrics en tasques o en 
condicions de vida denigrants. Per a nosaltres, encara que allò central no és professionalitzar, sí 
que ho és ocupar aqueists espais, no sols a través de premis com el Fragments, sinó també de les 
universitats públiques, difonent sabers i pràctiques dels nostres barris, corriols, o ruralitats».
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Las Andariegas, per tant, se centren en crear art des del Sud. Aposten per desconstruir la idea de 
formació amb horaris rígids, una vestimenta i continguts determinats. La formació i l’aprenentatge 
han de ser una cosa espontània, que va sorgint d’acord amb els ritmes, desitjos i corporeïtats de les 
persones. Defensen que el que compta no és només el producte final (videojoc, fanzine, etc.), si no 
aquest procés continu d’activar xarxes, parlar, difondre el que s’està fent, no com una entitat externa, 
sinó com a dones i dissidències de gènere que, a través del diàleg i les seues narracions, conformen 
comunitat i construeixen pau. 

4.3 Espai de tallers pràctics

4.3.1 Corporeïtats sonores

Dinamitzadora: Salomé Rodríguez

Durant la sessió, les i els participants van explorar els sons que podien generar amb diferents parts 
del seu cos, deixant-se guiar per la tallerista: colpejant el seu abdomen, espetegant els dits, donant 
palmes, xiulant, colpejant els peus contra el sòl, entre d’altres. 

El taller va resultar ser un bon espai educatiu per a descobrir sons corporals, connectar amb el propi 
cos i crear vincles amb el públic, desfer tensions i preparar els qui van participar per al pròxim espai 
lúdic. 

4.3.2 Estètica descolonial

Dinamitzadora: Natalia González

L’objectiu principal d’aquest taller és visibilitzar el mètode de creació d’espais de ràdio popular femi-
nista, vist des dels sabers de Las Andariegas. Per a això Natalia proposa al públic posar en pràctica 
aquest mètode, per a crear entre totes i tots, un programa radial producte d’aquest moment.

Abans de començar el treball en grup, Natalia presenta un guió radial d’un dels programes emesos 
per Las Andariegas, perquè les i els assistents puguen fer-se una idea de l’estructura que s’utilitzarà.

Posteriorment la tallerista explica que el primer pas és triar un tema que creguem essencial i desitgem 
treballar, així com realitzar una pluja d’idees. Alguns dels temes que emergeixen són els següents: 
cos com a territori, dones diverses en el paper de construcció de pau, dones artistes que utilitzen 
el cos com a territori de lluita, propostes d’estètiques des de les Epistemologies del Sud, ecologia 
i conflicte socioambiental, memòria col•lectiva de dones feministes afrouruguaianes. La següent 
tasca és triar el format, entre els quals es troben les següents opcions: 

• Píndola de memòria: xicoteta dosi de coneixement sobre una temàtica triada que pot pre-
sentar-se a través d’un vídeo, àudio, fullet, etc.

L’objectiu d’aquest taller és indagar sobre les 
perspectives de reconeixement del cos propi 
en identificar el vincle entre aquest i la natura-
lesa que habitem. Per a això es duran a terme 
exercicis corporals d’estirament i relaxació i la 
posterior utilització dels nostres cossos com a 
instruments de producció de sons; la qual cosa 
posseeix fins didàctics i terapèutics, ja que en-
trenem el nostre cos, però també la nostra ment.
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• Història del comú: contactar amb una persona que forme part d’alguna organització social, 
col•lectiva, etc., i llançar-li una pregunta (exemple: quin treball estan fent i quin és el seu 
objectiu?). Aquesta persona respon a través d’un àudio que es comparteix en el programa 
radial.

• Sondeig d’opinió: recollir a través d’enquestes, formularis, preguntes directes, o algun 
instrument de recol•lecció d’informació, l’opinió d’un grup de persones respecte a un tema 
seleccionat i compartir els resultats.

• Entrevista: conversa entre dues persones o més en relació amb un tema i objectiu definits, 
on existeixen els rols de persona entrevistadora (qui fa les preguntes) i entrevistada (qui 
les respon).

• Ping-pong de paraules: has de dir la primera paraula que et ve a la ment quan escoltes la 
paraula que diu l’altra persona per a fer una seqüència de paraules interrelacionades en les 
quals l’espontaneïtat revela idees guardades en el subconscient. 

• Experimental: format obert on es treballa la temàtica seleccionada de manera no conven-
cional i s’afronten noves maneres de transmetre el missatge.

• Humor: es treballa una temàtica seleccionada ressaltant el seu vessant còmic o ridícul per 
a potenciar una idea.

Per a continuar, la tallerista suggereix que el públic es dividisca en xicotets grups de treball (de 2 a 4 
persones), perquè cada grup trie el format que desitja treballar i així crear les diferents seccions del 
programa de ràdio. 

Es dissenya un xicotet guió en col•lectiu per a recollir cadascuna d’aquestes seccions:

Grups Format Tema/Títol Temps Utilització d'àudio
1 Experimental Territori Trans 2 min Sons corporals
2 De format Les Galvis 3.30 min Àudio Youtube
3 Entrevista Experiències amb 

un grup de dones 
afrouruguaianes

1 min Sense àudio

4 Poema i Cobla Aliances 2 min Àudio Youtube
5 Ping-Pong de parau-

les
Missatge sonor 0.30 min Sense àudio

A continuació, es grava el programa radial complet sense fer pauses, escoltant posteriorment el 
resultat obtingut a manera de tancament del taller.  
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5. 

CORPOREÏTATS.                                                            
EL COS COM A TERRITORI 

5.1 Crits d’esperança: cossos en reexistència en el districte d’Agua-
blanca a Cali, Colòmbia

Ponent: Rita Martínez Galvis

Per a començar, Rita ens convida a ritualitzar la sessió. Així, a un ritme dinàmic, explica que, a Cali, 
territori d’on prové, el moviment de dones ha sigut molt emfàtic a no perdre la ritualitat i la simbologia. 
Per a això crea un cercle amb elements que ens envolten (llavors, flors, pedres, teles de colors i ve-
les), per a defensar que tot amb el que convivim en la nostra vida diària hem de portar-ho a aquests 
espais perquè ens sentim més còmodes.

A continuació, esmenta el repte que representa parlar de corporeïtats, perquè ens han ensenyat a 
ometre al cos de tot el que fem. Construïm idees i moviments, però fora del cos, i aquest és el primer 
que posem en risc en cada lluita, sense comprendre el cos des d’una aposta d’estar, ser i sentir. Rita 
opina que totes i tots quan posem el cos en una lluita estem sent dissidents, i més encara les dones, 
perquè habitar els espais i lluites per a elles és un risc. Per tant, és important la reflexió del cos com a 
espai-lloc també geopolític i no oblidant que és un territori que habitem, però que també ens habita.

Posteriorment, Rita introdueix la conceptualització de la metàfora dels crits que ha sigut creada per 
la professora equatoriana Catherine Walsh i que significa que «el crit és producte i reflex de l’acu-
mulació d’un sentir. D’uns sentirs sentits i viscuts». Aquesta autora exposa que, en tota trajectòria 
vital anem teixint aquests sentirs que tenim en el cos, que ens marquen i que se’ns van quedant com 
un crit endins. A vegades aquest crit s’exterioritza segons la manera en què ens posicionem davant 
del món, però en altres ocasions no ho fa. Per tant, aquest crit que tenim guardat es converteix en 
esperança que ens permet caminar i lluitar. Això significa que, encara que a vegades no la puguem 
identificar, sempre hi ha una esperança que ens està movent.

Les ponències agrupades en aquesta 
temàtica ens ajuden a entendre el cos com 
un territori habitat, en el qual s’expressen 
els conflictes des de la subjectivitat. A tra-
vés del cos se senten les lluites, els dolors, 
les vivències i les resistències. Així, la nos-
tra pròpia silueta deixa veure un territori en 
disputa, en el qual l’hegemonia del sistema 
capitalista i patriarcal extrau i acapara els 
recursos, però també l’ésser i el saber. Tam-
bé en el cos es reflecteixen les resistències 
contrahegemòniques, les lluites comuni-
tàries i les múltiples maneres de resistir he-
retades dels pobles originaris del sud glo-
bal.
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Després d’aquesta explicació, la ponent demana al públic que facen una xicoteta reflexió respecte 
a aquells crits que ara mateix estan encarnant, que poden estar fora o dins, i que els permeten estar 
i sentir en determinats espais de la vida. S’obri un espai de conversa i intercanvi.

Com a part de la intervenció, Rita presenta les trajectòries vitals de tres dones (inclosa la seua pròpia) 
que encarnen processos comunitaris des dels sabers del Sud com a experiències de reexistència en 
el districte d’Aguablanca de Cali. Dones que encarnen en els seus cossos els crits i que expressen 
en cadascuna de les seues corporeïtats les diversitats del territori.

5.1.1. Tres crits, tres dones, tres processos
Aidis Magaly: dona afro de la zona del Pacífic colombià que arriba a Cali fa 27 anys per les situa-
cions del conflicte armat intern que travessa el país. Actualment, és un referent per a les xiquetes en 
el districte d’Aguablanca i s’identifica a si mateixa com «una llavor de la qual és collita», ja que s’ha 
construït des de diversos processos als quals se suma tot un teixit familiar que li ha permés ser el que 
ha pogut forjar. Un teixit familiar que marca la seua reexistència des de les condicions de possibilitats 
i també d’impossibilitats: la reexistència a les violències masclistes,estatals i racistes que ocorren 
permanentment mentre habita una ciutat que tot el temps li nega la seua condició i possibilitat de 
ser. Tot açò ha contribuït al fet que Magaly li conferisca una gran importància a posseir una formació 
professional que ha marcat la seua trajectòria i existència, perquè, a més, és bastant complex l’accés 
a la universitat en aquest context.

Karen: filla del districte d’Aguablanca, descendent d’una família emigrada. Realitza una labor co-
munitària amb xiquets i xiquetes de la zona. El seu crit comença a gestar-se a partir de la negació 
de l’accés a la universitat, allí comença a teixir-se el pensament: «què és el que fa que aquest cos 
i aquesta història no tinguen accés a…» Reconéixer-se com la negació en l’alteritat és un procés, 
perquè no naixem sabent que som l’«altra negada» o «exòtica». Quan es crea aquest tipus de cons-
ciènciase sent alguna cosa dins que ens mobilitza».

Rita: «El meu crit és el teixit relacional com a llavor per a cridar». És l’última de cinc germanes i ger-
mans. Les seues històries i trajectòries l’han omplit de condicions i possibilitats tot i el seu context, 
la qual cosa li ha permés estudiar una carrera universitària, «(...) soc l’única professional de la meua 
família i això és ser llavor d’un camí, d’altres processos». Rita destaca aqueix espai-lloc com a de-
terminant per al posicionament, «crec que no poguera ser, parlant en l’encarnat en la meua història, 
si no haguera nascut en un lloc com el districte d’Aguablanca (…) on el vincle és amb el territori que 
m’habita, com a dona i des de la meua història». Ressalta el crit com a expressió d’una subjectivitat 
en rebel•lia, que pot ser interna o externa: «en rebel•lia de la negació a acceptar les coses com estan 
donades, de ser una narradora que creu que té el dret de pensar-se el gènere, de ser una dona que 
ve d’uns espais i no s’ha negat a creure que té dret a uns altres, que els conquistarà. Una dona en 
reconeixement del mestissatge que m’habita».

D’aquesta manera, encara que existeixen diferències entre aquestes tres dones, trobem elements 
que ens ajuden a entendre per què han aconseguit connectar-se mútuament a través dels seus crits 
i comprendre els seus cossos com les subjectivitats que es forgen per a clivellar murs d’opressió.

A continuació, la ponent introdueix la metàfora de les clivelles, explica així: «la clivella com aqueists 
processos comunitaris socials que sostenen l’esperança» (Catherine Walsh). Rita explica aquesta 
metàfora de l’autora equatoriana, dient que, «si jo cride, el crit es converteix en una cosa interna que 
em fa tindre esperança, però només a mi; no ocorre això si ho trac i m’opose, per exemple, a acceptar 
imposicions del sistema patriarcal, reproduint pràctiques i conductes no associades tradicionalment 
al meu gènere assignat, perquè en aquest moment estic clivellant el mur”.
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Rita conclou aquesta ponència defensant que el cos ha de ser entés com a espai-territori, perquè en 
ell estan els nostres crits d’esperança; a més d’aquest territori que posem de front quan ens atrevim 
a clivellar i ens convida a totes i tots a convertir els nostres crits en clivelles.

5.2 La resistència i lluita col•lectiva pels Drets Humans de les persones 
negres, en particular les dones negres 
Ponent: Lamar Bailey

Lamar comença la seua ponència fent una breu contextualització històrica, explica que la metròpoli 
espanyola va jugar un paper important en el desenvolupament de les diferències racials que hui dia 
continuen sent vigents a Amèrica Llatina. Un exemple d’això és la poca representació que hi ha per 
part de persones negres, i menys encara de dones, en els llocs polítics d’aquests països, la qual 
cosa és herència de la colonització. D’aquesta manera, la independència dels territoris d’Amèrica 
del Sud pot ser vista com un frau, si es té en compte que uns certs perfils socials i tipus de cossos 
que els materialitzen gaudeixen de majors beneficis en general, pel fet que, entre altres coses, són 
descendència directa dels colonitzadors.

Des de l’experiència de la ponent, habitar un cos de dona negra és complicat tant a Europa com a 
Amèrica Llatina; perquè és vist des d’una perspectiva occidental, blanca i patriarcal, la qual cosa 
genera al seu al voltant estereotips i violències que a més contribueixen a la seua sexualització i 
a convertir-lo en una atracció cultural, cosa que veiem en l’actualitat en vídeos de rap, trap, entre 
altres gèneres; però que existeix des del tràfic transatlàntic, on els cossos de les dones negres eren 
maltractats, explotats i violentats de diverses maneres. 

D’aquesta mateixa manera, des de la medicina occidental s’ha difós la creença que els cossos de 
les dones negres són més forts i quasi no pateixen dolor. Durant i després de l’època del tràfic tran-
satlàntic, s’ha experimentat amb el seus cossos provant, per exemple, instrumentació mèdica que 
després s’ha perfeccionat per a usar en la ginecologia. En l’actualitat existeixen estadístiques que 
afirmen que, en uns certs territoris com el Brasil -que després d’Àfrica és el territori on més perso-
nes negres habiten-, a les dones negres se’ls aplica menys anestèsia en comparació amb la resta, 
perquè es té la creença que no la necessiten en gran manera «gràcies a la seua alta tolerància al 
dolor», que ve donada pel seu color de pell; elements que han contribuït al fet que no confien en la 
medicina occidental.

Lamar també assenyala l’encasellament que pateixen les dones negres, que són associades a uns 
certs tipus de treballs o rols. En les pel•lícules, per exemple, veiem que a les actrius negres els assig-
nen papers de «mare patida» o «senyora de la neteja», i no és que assumir aquests rols siga menys 
honorable o més degradant, el problema està en el fet que, en general són sempre els mateixos rols i 
no uns altres, «com si només pogueres fer una cosa en la teua vida, com si no tingueres l’oportunitat 
de pensar més enllà, i heus ací on està el problema».

D’altra banda, l’activista exposa el paper crucial de les dones negres en els moviments i lluites anti-
racistes. No obstant això, fins i tot existint múltiples casos en els quals aquestes són assassinades o 
violentades pel seu activisme, les notícies pràcticament no les esmenten. Quan es parla de violència 
policial cap a persones negres pensem en els homes, quasi mai en dones. Això ocorre perquè tot el 
sistema comunicatiu continua sent patriarcal, «el patriarcat fins i tot en això s’apropia de les narrati-
ves, no es parla d’això, es perden aquests relats». 

En el context de les lluites feministes, les dones negres sempre han patit una doble discriminació 
(que pot ser triple, quàdruple, etc., en dependència de la resta de factors que s’interrelacionen), per 
ser dones i per ser negres, i això és una cosa que no sempre s’ha reconegut. 
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A tall d’exemple, Lamar comparteix la intervenció de Sojourner Truth (1851) en la Convenció dels 
Drets de la Dona d’Akron (Ohio), com un dels discursos més emocionants i poderosos pronunciats en 
la història de la lluita pels drets de les dones. Les paraules de Truth han sigut claus per al moviment 
feminista negre, perquè assenyalen els tipus de violències i discriminacions diferents que patien 
les dones negres en aquella època; fets que es mantenen fins a l’actualitat, encara que amb altres 
manifestacions i exemples. El racisme i el patriarcat són sistemes de dominació històrica que treba-
llen de manera conjunta en l’opressió de les dones negres; d’ací la importància del treball activista.

En el seu activisme, Lamar ens parla del col•lectiu Uhuru, el qual sorgeix arran de l’assassinat de 
George Floyd als Estats Units, i és un col•lectiu local valencià format per persones negres i/o afro-
descendents que treballen per a visibilitzar, denunciar i combatre les diferents formes de racisme 
existents en l’actualitat i defensar els drets d’aquest col•lectiu. Des d’Uhuru s’organitzen manifesta-
cions, trobades, concentracions, però també actes de celebració, aspecte que Lamar assenyala amb 
importància perquè, moltes vegades a causa de les imatges que viralitzen els mitjans de comunicació 
en les quals es veu a persones negres en situacions de misèria i vulnerabilitat, la població europea 
les redueix i associa directament amb el sofriment; «i encara que és veritat que aquesta societat 
racista i patriarcal ens oprimeix, també som persones completes que celebrem i fem moltes més 
coses, com lluitar pels nostres drets». 

Finalment, la ponent destaca que cada persona pot ser protagonista de la lluita pels drets propis i 
col•lectius. Anima a fer activisme des de cada cantonada, cada trocet o espai de vida desenvolupant 
un treball antiracista i antipatriarcal. Visibilitza el treball dels col•lectius negres, sobretot a València, 
que lluiten pels seus drets, així com el treball específic que fan moltes dones negres per a canviar 
les seues pròpies realitats. 

5.3 Cossxs fugitivxs i cimarròniquxs / Cossos fugitius i cimarrònics
Ponent: Iki Yos Piña Narváez - “Parchita Power”

Yos comença la presentació introduint el concepte de cos fugitiu amb el qual s’identifica, així explica 
que, «quan parle de fugitiu em referisc a una pràctica ancestral, jo m’assumisc com a cimarrona»; 
i agregue que el cimarronatge és una tècnica ancestral, viva, d’autopreservació col•lectiva i també 
un acte de fugitivitat. 

El cimarronatge per tant és una fuita d’aquest món construït per la supremacia blanca, una eixida a 
la ficció de «masculí i femení» construïda per Occident, a l’imaginari de cos definit des de la biologia, 
la medicina i l’antropologia, on no entren les sexualitats ancestrals. Així, es considera a si mateixa 
com «(...) una travestí cimarrona que no encaixarà en aquesta construcció de cos». 

Aquest concepte de corporeïtat, segons comenta Yos, s’estudia des dels referents de Grècia (per 
exemple, l’Home de Vitruvi de Da Vinci) i és un cos que es pensa des de la biologia, l’antropologia 
i des del sistema endocrí, i és diagnosticat com a home o dona en nàixer segons els seus genitals. 
Aquests són els referents hegemònics, els que s’imparteixen en les universitats i, des d’aquesta 
mirada occidental i blanca, s’entén el cos. Yos s’identifica com a fugitiva d’aquesta mena de refe-
rents als quals anomena ficció, mentre explica que no considera que aquest tipus de coneixements 
siguen mentides, sinó un relat que té el seu inici en el moment en què els colonitzadors van visitar 
les terres del que ara coneixem com a Amèrica Llatina, i van començar a prendre notes del que veien 
a partir de la seua concepció del món, en paraules de Yos, «segrestant la nostra història i narrant la 
suposada forma de com érem (…) aquesta ficció va començar com un relat en un quadernet i es va 
fer institució, d’ací es va fer llei i finalment disciplina».

Com a cos fugitiu, Yos cerca fugir d’aquesta ficció a partir de l’exercici ancestral de la fugida, explicant 
la importància d’escapar de totes les ficcions que Occident va construir i que poden ser vistes com 
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una presó que ens classifica i encasella segons els nostres genitals, color de pell, llenguatge i tots 
aquells tret característics que generen més estereotips. Relata que aquest tipus d’encasellament 
l’ha viscut en persona, segons explica, «(...) soc una mulata llegida al carrer: quan entre en una es-
tació i venen tots els dispositius de seguretat a controlar a aquesta mulata que com a bona mulata 
(categoria colonial construïda pels blancs) «carrega drogues», llavors venen a revisar-te (…), per 
això per a mi és important fugir de les ficcions de raça que va construir la supremacia blanca sobre 
els nostres cossos».

S’introdueix el concepte de diversitat a través de la pregunta: «perquè sempre som les altres la 
diversitat?», i és que la normalitat a partir de la construcció d’Occident és bàsicament un subjecte 
blanc i heterosexual. Explica que l’homosexualitat va ser una construcció feta des del cristianisme i 
la patologització de pràctiques ancestrals («les nostres») no heterocentrades, que es van castigar i 
es continuen castigant. Sobre aquestes s’han creat conceptes moderns i occidentals per a explicar 
alguna cosa que és ancestral, que ja existia des d’abans: les categories LGBT, «aquesta sopa de 
lletres redueix, esborra i desconeix les pràctiques de transvestisme ancestral que precedeixen a 
Stonewall12, que va ser fa 50 anys. Nosaltres existim des d’abans». 

No es pot parlar de colonització sense parlar d’heterosexualización obligatòria i és que, comenta Yos, 
el règim colonial naix com un projecte d’heterosexualitat obligatòria, «(...) per això m’agrada parlar 
de fugitivitat del règim colonial. Som cossos que estem reivindicant el plaer no-heterocentrat, el que 
està fora de la dictadura o el règim polític heterosexual (...) el que entén les morfologies múltiples del 
cos, inclusivament els nostres cossos no com a humans».

Per a Yos és molt important reconéixer aquesta dimensió no humana dels cossos, i afirma que els 
mateixos estan integrats per tot el que ens envolta. Per a comprendre millor aquest concepte es-
menta un poeta del Carib, John Agard qui, en un dels seus poemes parla d’aquesta integració entre 
les corporeïtats i els elements naturals: «els nostres cossos són memòria perquè estan formats per 
arena i el iode de la sang dels nostres ancestres que van ser llançats a la mar o que van escapar per 
a no ser capturats en la plantació». La desintegració d’aquests cossos es mescla amb el iode de la 
mar i aquesta transformació química, que dura més de 590 milions d’anys, fa que es transformen en 
arena, per això és necessari veure’ls més enllà del que diu l’antropologia, la biologia o la medicina, 
amb aquesta dimensió no humana, explica Yos. D’aquesta manera reivindiquem l’ancestralitat del 
nostre cos.

En aquest sentit, és necessari trencar amb la noció d’Estat-Nació com a cos, amb el concepte de les 
fronteres geogràfiques que són presons construïdes pel triomf de la colonialitat, i que forma part de 
tot aquest sistema de presons de les quals es fa referència al principi d’aquest apartat. 

Com a reflexió final, Yos explica que per a escapar d’aquesta presó-ficció creada per Occident per a 
la noció de cos, sempre es fa aquestes preguntes: «Com es construeix un cos?, Qui ho construeix?, 
Com es construeix un cos travestí?, Com es construeix un cos travestí i cimarrònic?, Com naix un 
cos? i Com transcendir la idea de cos que va construir Occident?”.

12  Bar LGBT, on van començar els famosos disturbis de 1969, que van significar el començament del mo-
viment d’alliberament d’aquest movimento als Estats Units.
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Agrega que, per a escapar de la presó, no solament de gènere, sinó de plantació13 , cal entendre 
que aquesta fugida no siga solament individual, sinó col•lectiva. És una fuita que implica disputa, 
tensió i radicalitat perquè, segons explica Yos, «no es pot ser anticolonial, ni antiracista sol de forma 
performativa. Es un acte dolorós perquè implica trencar amb els vincles, els propis fantasmes o con-
tradiccions que tenim i arrossegar altres tantes». D’aquesta manera ens exhorta a fer un exercici de 
ficció visionària i imaginació radical que reforçe el treball en col•lectiu, en comunitat. 

5.4 Presentació de la campanya #AtravesadasxLasPalabras 
Ponents: Marcela Bahamón, Marcela Guevara, Claudia Gil, Jennifer Abata y Patricia Azpelicueta

La campanya #AtravesadasxLasPalabras forma part del projecte Escola antirumors. Dones migrants 
com a agents de transformació social per a no deixar a ningú arrere, executat per Aliança per 
la Solidaritat i finançat per la Generalitat Valenciana en el marc de la seua convocatòria d’Educació 
per a la Ciutadania Global de 2020.

Aquesta iniciativa ha posat en marxa un procés de formació de formadores, a partir del qual un grup 
de dones migrants ha rebut diverses formacions sobre comunicació, racisme i l’impacte de la Llei 
d’Estrangeria i la violència de gènere en la vida de dones que, com elles, s’han vist impulsades -moltes 
vegades obligades- a migrar. Com a resultat d’aquestes formacions i gràcies al taller de comunica-
ció, s’han generat una sèrie de vídeos que donen lloc a la campanya #AtravesadasxLasPalabras, 
la qual és liderada per aquestes dones migrants i/o racialitzades participants en el procés formatiu, 
l’objectiu del qual és combatre els discursos d’odi racista en els mitjans de comunicació, a través de 
tres curtmetratges audiovisuals produïts i protagonitzats per elles mateixes.

En el marc d’aquesta campanya, els seus integrants han realitzat una sèrie d’activitats contra el 
discurs d’odi racista, inclosos tallers i presentacions per a fer arribar a diferents agents socials clau 
(mitjans de comunicació, estudiantat, administracions públiques, instàncies responsables de la presa 
de decisions polítiques, societat general, entre d’altres) les seues demandes i propostes quant als 
discursos tendenciosos i utilitaristes sobre la població migrant; així com mostrar com aquests afecten 
i repercuteixen en el seu dret a una vida lliure de violències.

D’aquesta manera, durant aquestes accions a partir de materials audiovisuals, dinàmiques partici-
patives i un diàleg actiu amb les i els participants, es busquen acords i consensos sobre aquest tema, 
així com la presa de consciència del paper que cada persona té quant a l’expansió i fre del discurs 
d’odi racista.

Les trobades tenen una duració d’una hora i mitja aproximadament, encara que s’adapten a les 
necessitats de cada públic. La forma de preparació i realització es basa en la coordinació per part 
d’Aliança per la Solidaritat i la participació amb els seus testimoniatges de les pròpies dones mi-
grants i/o racialitzades, algunes de les quals formen part de les associacions AIPHYC (Associació 
Intercultural de Professionals de la Llar i de les Cures), Dones, Veus i Resistències i Integra2 Mundo.

13  Amèrica durant l’etapa colonial era molt comuna l’existència de plantacions on es cultivava i collia cotó, 
tabac, etc. Era un treball dut a terme per esclaus i esclaves que vivien en condicions pèssimes i patien de 
l’explotació, del control i dels càstigs imposats pels amos d’aquestes plantacions. Yos estableix un símil entre 
aquesta mena de plantació i el sistema mundial actual on vivim, explicant que la «plantació» és un projecte 
polític que continua en el present i se sosté en el racisme, la desigualtat, l’homofòbia i en el control, la margi-
nació i desvaloració de tot allò que s’ix de l’ordre heteropatriarcal i occidental establit.
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Durant la sessió desenvolupada en la trobada de sabers, les líders de #AtravesadasxLasPalabras 
presenten els vídeos que fan part de la campanya i obrin el debat entorn de les problemàtiques de la 
migració a través d’un joc interactiu de preguntes i respostes, basat en l’aplicació Kahoot!. Comen-
ten, a més, que aquest joc ha sigut molt útil a l’hora d’introduir les temàtiques propostes i treballar el 
discurs d’odi racista en altres espais, sobretot en tallers amb alumnat. Posteriorment, presenten al 
públic les peces audiovisuals que conformen la campanya i van comentant el procés de coordinació 
i realització, així com experiències relacionades amb la posada en escena i amb la seua pròpia vida. 

A continuació, es detallen els 3 vídeos curts mostrats en la trobada:

1. Ocorre al carrer (destinat a la societat civil): en aquest vídeo podem observar exemples 
de frases, paraules i comentaris que s’utilitzen diàriament, sobretot en espais públics, per a 
referir-se a les persones migrants. Aquests comentaris reprodueixen estereotips racistes i 
de gènere, a més, constitueixen manifestacions de violència cap a les persones migrades. 
La recepció que ha tingut aquest material, segons les pròpies integrants de la campanya, 
ha sigut interessant, perquè hi ha persones que assumeixen que aquest és un fenomen 
bastant comú i que és una cosa molt negativa, mentre que unes altres ho neguen defensant 
que Espanya no és un país racista. 

2. És molt senzill (destinat a representants polítics): aquest vídeo descriu de manera 
sarcàstica el racisme estructural que pateixen les persones migrants. Mostra tots els trà-
mits als quals ha d’enfrontar-se una persona quan arriba a Espanya per a aconseguir una 
situació administrativa regular, mostrant un procés ple de traves i dificultats; sobretot si 
l’arribada al país és recent. Les dones que lideren la campanya comenten que els crida 
l’atenció com reaccionen les persones, sobretot en les universitats, quan presenten aquest 
material audiovisual. La majoria respon amb sorpresa, perquè existeix una creença bastant 
generalitzada (difosa sobretot pels partits de dreta) que per a les persones estrangeres és 
«molt senzill» posar en regla la seua documentació, així com rebre orientació i assistència 
social o econòmica, la qual cosa no és per a res cert. Això demostra l’àmplia desinformació 
que existeix sobre aquests assumptes entre la població, fins i tot entre les pròpies persones 
migrants, que, d’altra banda, no reconeixen en alguns casos la violència estructural que 
estan rebent. 

3. Travessades per les Paraules (destinat a mitjans de comunicació): este vídeo és un 
exemple molt clar de com des dels mitjans de comunicació es reprodueix un discurs d’odi 
cap a les persones migrants, manipulant la informació i notícies que en moltes ocasions 
inciten als delictes d’odi. 

El procés de realització dels tres vídeos, se-
gons ens narren les líders de la campanya, 
ha sigut molt gratificant per a elles i es va 
desenvolupar durant tot el temps un treball 
col•lectiu, i les situacions descrites són suc-
cessos vivenciats per elles mateixes i/o per 
persones pròximes, experiències que des-
graciadament estan bastant normalitzades 
socialment. Ressalten la importància de po-
der contar amb la seua veu aquests fets, cosa 
que ens deixa veure veure com d’imprescin-
dible resulta mantindre una postura no per-
missiva davant d’aquesta mena de comenta-
ris per a canviar el discurs d’odi. 
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6. 

ACCIONS I PROPOSTES DES 
DELS SABERS I SEN-TIRS DEL SUD

6.1 Espai de reflexió grupal i individual per a la construcció de propostes
Dinamitzadora: Tani Vásquez

L’objectiu principal d’aquest espai va ser poder reflexionar, a nivell individual i grupal, respecte a 
tots els temes desenvolupats durant la «Trobada Art i Cos. Propostes des dels sabers del Sud», per 
a posteriorment construir propostes viables a nivell local -amb una perspectiva local-global-, enca-
minades a afavorir la visibilització dels saberes, estètiques i corporeïtats del Sud en la Comunitat 
Valenciana; així com les lluites que es duen a terme des dels moviments socials i que posen en pràc-
tica aquests sabers, tot i que es desenvolupen en el context Occidental, marcat per les pràctiques 
colonials, racistes i patriarcals.

L’exercici participatiu proposa tres moments. Primer, Tani realitza un recompte d’algunes de les con-
clusions principals a les quals s’ha arribat fins al moment, a partir del recorregut per cadascuna de les 
temàtiques exposades i explicades des de les veus dels i les ponents convidats. Segon, s’organitza 
als qui participen en xicotets grups de tres persones per a afavorir un acostament i una escolta activa, 
mentre es reflexiona sobre la construcció de propostes, objectiu de l’activitat. Tercer, se socialitza 
amb totes les participants del taller aquelles propostes i reflexions que van sorgir del diàleg comú dins 
dels grups de treball, possibilitant el debat i la construcció d’accions viables a partir del diàleg conjunt.

Les propostes generades i debatudes pels qui van participar van ser les següents:

• Plantejar les temàtiques que ens interessen en les trobades quotidianes en què interactuem 
des del comunitari i el personal, ja siga entre familiars, amistats, reunions escolars de mares 
i pares, col•legues del treball, juntes de veïns, entre d’altres. Hem de considerar la nostra 
dimensió d’éssers socials promotors de pensament crític i canvi social i, encara que partim 
des de realitats individuals, hem de treballar i teixir cap a horitzons col•lectius.

• Posar en marxa processos de sensibilització, tenint en compte que és possible fer-ho «des 
de la teua pròpia cantonada», difonent les teues idees i vivències. Per a això, és possible 
utilitzar metodologies dinàmiques i eines pràctiques amb diferents propòsits, perquè en 
l’actualitat disposem de múltiples tècniques educatives i comunitàries que ens poden ajudar 
a difondre el nostre missatge, recorrent per exemple a ràdios locals o mitjans comunitaris.

• Reflexionar sobre el poder i els usos dels mitjans de comunicació i els diversos canals d’in-
formació i, per tant, actuar a favor de processos que enfortisquen la justícia social i històrica 
a través de campanyes que contraresten la vulneració dels drets de les persones i pobles del 
Sud, els missatges d’odi, i aquells carregats de discriminació i de violència, perquè aquests 
poden arribar a posar en risc la vida de les persones i de les seues comunitats.

• Promoure el compromís institucional en l’àmbit nacional i local, per exemple, des de la di-
fusió de continguts a favor dels sabers, les estètiques i corporalitats del Sud, per part de les 
regidories relacionades amb temes de migració, igualtat i diversitat; així com la realització 
d’esdeveniments i jornades que aprofundisquen en aquests temes, fins i tot en format itine-
rant en diferents municipis i barris, on s’utilitzarà per a convocar al públic mitjans de difusió 
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massius com la publicitat en els mitjans de transport públics.

• Desenvolupar esdeveniments culturals i acadèmics que contribuïsquen a la producció i 
construcció de coneixement entorn de continguts vinculats a activismes diversos des del 
Sud, com l’activisme trans, LGBTQ, els objectius del bon viure, la minga, el paper de les 
dones en la mobilització social, entre d’altres. Tot això, en aliança i col•laboració amb asso-
ciacions, col•lectius i ONGD’s interessades, procurant actuar en llocs que garantisquen la 
convocatòria, com són els entorns educatius, però oberts a la societat en general. 

• Enfortir l’activisme social en la infància i l’adolescència, mitjançant la realització d’accions 
d’incidència que els involucren, que tinguen en compte les seues perspectives, opinions i 
experiències vitals, i no sols tindre’ls en compte com a poblacions beneficiàries o destinatàries.

• Promoure metodologies d’educació per a la transformació social que incloguen l’anàlisi 
d’una memòria històrica no lineal i aprofundisquen en com s’han anat conceptualitzant els 
diferents feminismes i maneres d’entendre la migració, alhora que es pren com a base di-
ferents etapes històriques: colonialisme, república, noves repúbliques, guerres civils, etc.

• Enfortir les aliances i xarxes des de la societat civil organitzada per a generar entorns de 
diàleg i crítica entre les diferents associacions i ONGD’s, sense establir jerarquies i perme-
tent l’anàlisi des d’un enfocament de la complexitat enfront de la realitat social en temes 
relacionats amb migracions, ecologies i feminismes, especialment aquells del sud. 

• Recuperar en la vida quotidiana aquelles pràctiques tradicionals i ancestrals dins de tallers, 
jornades i trobades educatives entre altres, com, per exemple, les cerimònies entorn dels 
elements de la naturalesa com a part viva de la nostra societat.

• Creació d’una moneda social a partir de referents internacionals com a alternativa entre 
els grups migrants. Existeixen molts col•lectius, sobretot a Amèrica Llatina que, a partir de 
la seua vinculació, utilitzen l’intercanvi o algun altre tipus de moneda social per a subsistir 
sense necessitar per a això de la moneda de curs legal. Aquesta és una alternativa factible 
a desenvolupar en València entre els col•lectius migrants. Podem ajudar-nos mútuament i 
no dependre totalment de la moneda de curs legal (en aquest cas l’euro), per a sobreviure 
i satisfer algunes de les nostres necessitats bàsiques i/o d’esplai.

• Incidir en les universitats per mitjà d’un debat enfront de les idees colonialistes, racistes i 
patriarcals. D’aquesta manera podrem enfortir un rol crític dins de l’acadèmia que permeta 
desconstruir aquests discursos, arribant fins i tot a generar espais que siguen llavorers 
d’investigació.

6.2 Cerimònia de cacau: un «fins ara» que commemora la nostra              
ancestralitat
Dinamitzador: Fernando Pérez Quimbaya

En aquest espai de tancament de la jornada, es recorre al cerimonial com a avantsala a la sublima-
ció de la paraula i com a mitjà entre el terrenal i l’espiritual per a accedir a una altra via que permeta 
expressar, compartir, agrair, demanar, reconciliar, sanar o cantar, partint des del silenci de l’ànima.

A l’arribada de Fernando, totes les persones presents en l’esdeveniment es desplacen als jardins del 
Jardí Botànic per a formar un cercle al voltant dels instruments sagrats utilitzats en aquesta cerimònia, 
els quals es presenten com un suport per a entendre, mitjançant la simbologia, el treball ancestral 
de respecte per les tradicions.
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La cerimònia del cacau realitzada es divideix en diferents moments, cadascun dels quals ve carac-
teritzat per l’ús d’una sèrie d’instruments que són l’element central a través del qual es va desenvo-
lupant cada fase.

Es tanca la part inicial amb un cant de benvinguda als esperits.

Posteriorment, les persones participants guiades pel dinamitzador s’endinsen en la fase de neteja 
amb sufumigació, per a la qual s’utilitza sàlvia o encens com a mitjà de neteja interior. Aquesta part 
es caracteritza per la transdisciplinarietat i així, cada persona participant va realitzant una presenta-
ció oberta de si mateixa en la qual expressa qui és, d’on ve, què fa, què li porta a aquest moment de 
compartir. En aquest moment, ens mirem a la cara i ens escoltem activament, apreciem les nostres 
diferències com a pont al reconeixement, al confirmar que ens reunim en un mateix territori, però 
des de diferents cossos-territori.

Per a continuar, Fernando convida al grup a escoltar un cant a la infància mentre es passa al mam-
beadero, on la protagonista és la llavor de cacau com a planta sagrada que ens connecta amb el 
cor en el seu ús cerimonial. Amb ella com a eina, es realitza un diàleg de sabers14, on es conversa 
respecte a la intenció general de la convocatòria i al propòsit personal dels i les participants. El diàleg 
va estar centrat en la relació que totes i tots tenim amb la Mare Terra, i, per tant, el Jardí Botànic és 
un espai ideal per a dur a terme aquesta conversació. 

Es dialoga sobre la magnitud de poder que té la terra, perquè és generadora d’aigua, aliments, vida 
(...) d’ella venim i cap a ella anem; per això és summament important protegir-la de les pràctiques que 
la consumeixen exageradament. D’altra banda, es reflexiona sobre fins a quin punt estem lligades 
amb la terra o un territori específic, amb el qual compartim un sens fi de sabers i tradicions, sense 
oblidar que el nostre propi cos també és un territori.

Després d’això, es passa a l’ofrena de tabac en la qual s’usa com a element conductor les fulles de 
tabac, perquè és una planta que ens connecta amb el creador per a elevar a través de la paraula un 
res que ens permeta expressar el que sentim o pensem. Per a això, s’usa la metodologia de cercle de 
paraula per a realitzar un res amb el qual expressar des del cor, amb un grapat de tabac que s’entrega 
a cadascuna de les persones i que depositen en un bol amb terra mentre pensen en una paraula de 
petició o d’agraïment que llancem a l’aire en silenci. 

14  Mètode qualitatiu on la comunicació, la inclusió i l’acceptació adquireixen un paper prioritari. El seu prin-
cipal objectiu és identificar, compartir i comprendre les necessitats, sentiments, pensaments, etc., d’un grup 
de persones, basant-se en les seues pròpies paraules i intervencions, a partir de la qual cosa es generen 
coneixements diversos.

Així, es comença la cerimònia amb la salutació 
a les quatre direccions, fase inicial en la qual 
s’utilitza com a instrument el tambor o el sonall, 
per a cridar l’atenció dels i les participants i com 
crida als esperits. És una fase marcada per la 
inclusió i el respecte a l’ancestralitat, perquè es 
realitza una salutació a les quatre direccions, 
al Gran Esperit des de la diversitat i multicul-
turalitat de les creences i així cada participant 
decideix, en funció de les seues creences a 
qui internament saluda: Déu, Wankantanca, 
Ometeotl, Jesucrist, Buda, Krishna... 
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Posteriorment, es passa a l’altar en el qual s’usen flors, dolços, fruites i dacsa, com a elements 
conductors d’aquesta part en la qual l’objectiu és compartir l’olla comunitària; és a dir, l’aliment que 
representa els elements que es comparteixen per a consagrar la cerimònia, en unitat amb el pensa-
ment i la Mare Terra, per a acabar tancant l’altar amb el cant a les dones.

Finalment es passa a l’hort, en el qual l’objectiu és la sembra i collita del cultiu, per a això s’usen 
com a elements conductors una canastra o motxilla. Des d’un treball comunitari, anomenat minga o 
chagra, es fa una invitació a veure l’acció de sembrar com una pràctica quotidiana que ens ajuda a 
identificar què portem en la canastra (motxilla), com a analogia de la nostra vida. Es tanca l’hort amb 
un cant final als avis, com aquelles persones que posseeixen i transmeten saviesa. 

Durant el tancament de la cerimònia s’intercanvien paraules d’agraïment per part de totes les persones 
presents. Es ressalta com d’iimprescindible resulta aquest tipus d’espais per a comprendre, valorar 
i rescatar tots aquests sabers acumulats que són part dels nostres orígens i tradicions. A més, es 
destaca la importància d’entendre els nostres cossos com a territoris de saviesa, lluita i en constant 
relació amb la mare terra. D’aquesta manera finalitza la cerimònia, amb totes i tots una saborosa 
beguda de cacau i donant les gràcies per haver pogut participar en aquest meravellós espai ple de 
Sabers del Sud. 
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7. 

CONCLUSIONS I REFLEXIONS
FINALS

Després del recorregut realitzat per cadascun dels blocs i continguts que conformen la «Trobada 
Art i Cos. Propostes des dels Sabers del Sud», pot afirmar-se que la visibilització i defensa dels 
saberes, estètiques i corporeïtats del Sud són tasques de summa importància i un quefer constant 
en el nostre dia a dia.

Les variades experiències narrades durant aquest espai de coneixement, reflexió i articulació de 
xarxes i activismes, mostren, sense cap dubte, la forta opressió que existeix per part de les cultures 
dominants que pretenen desvalorar les savieses i coneixements provinents del Sud, així com imposar 
construccions que no abasten tota la diversitat existent de cossos, territoris i sabers; construccions 
que al seu torn generen estereotips i desigualtats racials i de gènere, que condueixen a l’odi, a la 
discriminació i la no acceptació d’allò que «s’ix» del normatiu, de les pautes marcades pel colonia-
lisme, l’heteropatriarcado, el capitalisme i la visió occidental i hegemònica del món, que el relega a 
«l’altre», a «l’alteritat», i es naturalitza així el seu rebuig.

D’altra banda, s’ha pogut comprovar que, encara que l’esdeveniment s’ha organitzat a partir de tres 
eixos de contingut principals: sabers, estètiques i corporeïtats del Sud, la qual cosa respon a una 
metodologia pedagògica per a facilitar l’exposició de coneixements, són tres aspectes que en la 
pràctica estan irremeiablement lligats entre si. Les estètiques també constitueixen saberes que, al 
seu torn, es transformen en formes de resistència i reexistència, on el cos o corporeïtat és el punt de 
partida material i concret per a l’existència humana. 

Per tant, els sabers i les estètiques com les corporeïtats del Sud constitueixen formes actives de reclam 
pel territori, els coneixements i la corporalitat descolonitzada, així com un mitjà per a la transformació 
social i la reivindicació de drets. En conjunt, tot això forma part de les epistemologies del Sud; les 
quals, segons explica Boaventura de Sousa Santos, defensen que «el món és summament divers 
i que la seua comprensió va més enllà de la visió occidental d’aquest. Pel que es fa imprescindible 
trobar formes plurals de coneixement i no existeix una teoria general que puga cobrir les diversitats 
del món».

D’altra banda, aquest espai ens ha permés comprovar que els sabers, estètiques i corporeïtats del 
Sud estan vius en les dinàmiques d’organització i producció de diferents experiències individuals 
i col•lectives al Sud global, particularment en territoris d’Amèrica Llatina, el Magreb, però també a 
Espanya, on s’entenen els llocs que emergeixen des del sud geopolític, no geogràfic. 

En aquestes experiències i propostes, el procés val més que el resultat, perquè a través de les 
pràctiques i maneres de fer es creen coneixements. D’igual manera, també la riquesa d’aquestes 
iniciatives es troba en les maneres d’organització polítiques i socials que no són centralitzades, sinó 
col•lectives; pel que, a través d’elles, s’estableixen noves formes d’autoorganització popular i d’auto-
govern. Gràcies a aquestes iniciatives sorgides des del popular, es genera informació i coneixement 
que no ve des de l’acadèmia i també gràcies a elles, les societats i pobles poden establir-se amb els 
orígens, la història, les tradicions ancestrals, reaprenent del passat per a construir el present i futur. 
És en aquests processo on la cultura es converteix en eina de lluita emancipatòria, de resistència i 
de reexistència enfront de l’imaginari colonial.
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Així mateix, sorgeix un altre element summament important: la necessitat d’establir diàlegs Nord-
Sud que recorden les paraules de José Romero Losacco en la seua ponència: «la descolonització 
sense un procés de descolonització del colonitzador no canvia res, et pots descolonitzar tu, però la 
pretensió imperial segueix ací». Així i tot, l’activista i acadèmic suggereix prioritzar l’establiment de 
diàlegs entre els suds, pel fet que pot ser una estratègia inicial molt més viable, que permeta establir 
intercanvi entre diverses formes de metodologies i sabers del sud i així enriquir i enfortir la lluita en 
nom de la lliure autodeterminació i independència.

En sentit general, de cadascuna de les narracions recollides en aquest document emergeix la ne-
cessitat imperiosa d’escapar d’aquesta ficció construïda per Occident, que subvalora, desacredita i 
margina la pluralitat de sabers, estètiques i corporeïtats que existeixen en aquest món. I açò és una 
fuita que, com esmenta Iki Yos en la seua ponència, no és solament individual, sinó també col•lectiva 
i implica disputa i tensió; perquè ens obliga a trencar amb part de la nostra visió del món, amb els 
nostres dubtes, pors i contradiccions. 

Aquest és un exercici radical i dolorós, perquè desgraciadament, en major o menor mesura, aqueixa 
visió occidental del món també ens travessa, també ha calat en la nostra construcció identitària i en la 
nostra concepció de tot el que ens envolta; és per això, que l’exercici de desconstruir i descolonitzar 
els nostres cossos i ments, pot ser molt complicat, però també summament necessari, perquè ens 
permet identificar, comprendre, respectar, defensar i posar en pràctica aqueixos nous horitzons de 
coneixement que advoquen per la recuperació dels sabers i cosmovisions dels grups històricament 
subordinats i oprimits. 

És necessari un treball constant, intern i extern, des de les nostres cantonades, des dels nostres 
trossets, en vincle amb la col•lectivitat, amb el comunitari i el compartit. D’aquesta forma és impres-
cindible l’exercici de conjuminar «crits d’esperança que clivellen» el sistema imperant i que propicien 
el reconeixement i la confluència d’altres visualitats i mons possibles.
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