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En aquest número de la col·lecció Femi-

nista Sempre d’ACSUR Catalunya  tenim 

el plaer de comptar amb dues feministes 

llatinoamericanes, Ochy Curiel i Maria Ga-

lindo, que esdevenen referents cabdals 

per entendre les visions teòriques i les 

pràctiques dels feminismes a l’altra riba de 

l’Atlàntic. De la seva mà, ens acostarem a 

la proposta del feminisme decolonial, i de 

la descolonització i la despatriarcalització 

de la societat i dels feminismes.

La col·lecció Feminista Sempre va néi-

xer amb l’objectiu de recollir la diversitat 

dels feminismes i divulgar les qüestions 

d’importància cabdal al moviment femi-

nista de casa nostra i dels diversos països 

amb els què treballa ACSUR i establir un 

diàleg amb les ONG de cooperació inter-

nacional sobre aquests temes. En aquesta 

ocasió, hem triat els temes de la descolo-

nització i la despatriarcalització perquè 

formen part del nucli de reflexions i debats 

dels feminismes no hegemònics a amb-

dúes ribes de l’Atlàntic  i plantegen una 

crítica profunda al rol que molts estats, 

organismes internacionals i ONG de coo-

peració al desenvolupament han tingut als 

anomenats països del Sud, pel que fa a la 

cooptació i instrumentalització dels sabers 

i pràctiques feministes i el seu emmasca-

rament en una categoria de gènere que, 

com remarquen les autores, despolititza i 

tecnifica la perspectiva feminista , tot des-

plaçant les pròpies dones com a subjecte 

polític del feminisme.  

Per acostar-nos a la teoria i pràctica del fe-

minisme decolonial, comptem amb la veu 

d’Ochy Curiel, activista “decolonial, anti-

rracista, lesbofeminista i anticapitalista”, 

com ella mateixa es defineix, fundadora del 

Grupo Latinoamericano de Estudios e In-

vestigación Feminista (GLEFAS), integrant 

del Grupo Interdisciplinario de Estudios de 

Género (GIEG) de la Universidad Nacional 

de Colombia, autora de nombrosos llibres 

i publicacions i cantautora.  Impulsora  del 

moviment de dones afrodescendents a la 

regió, Curiel participà al moviment feminis-

ta autònom sorgit als anys 90 com a res-

posta a l’ofensiva neoliberal al continent , 

que va fer emergir les veus feministes críti-

ques que rebutjaven la institucionalització 

del feminisme, i reclamaven l’autonomia 

ideològica, econòmica i organitzativa res-

pecte dels estats, de la cooperació interna-

cional i dels partits polítics.

Introducció
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Entre aquestes veus crítiques estaven les 

bolivianes Mujeres Creando. Maria Galin-

do és una de les fundadores i explica que 

el grup porta més de vint anys treballant, 

combinant “ la política concreta, la inter-

venció artística i la interpelació directa del 

poder estatal i tota forma d’institució, de 

forma totalment autogestionada” des de la 

seva seu La Virgen de los Deseos, la seva 

revista Mujer Pública i l’emisora Radio De-

seo. Realitzadora audiovisual i agitadora 

de carrer, com s’autodenomina, Maria Ga-

lindo és autora del llibre A despatriarcar, 

on exposa la seva visió crítica dels proces-

sos de descolonització i despatriarcalitza-

ció impulsats des del Govern d’Evo Mora-

les i altres països llatinoamericans. Galindo 

creu que no es pot despatriarcalitzar sense 

descolonitzar, i viceversa, i que no es trac-

ta “d’ocupar amb dones la casa de l’amo: 

dones a les policies, els exèrcits, els parla-

ments, les alcaldies o els governs. El pro-

blema i el desafiament és la capacitat de 

posar en qüestió les estructures, lògiques 

i sentits de totes i cadascuna d’aquestes 

institucions”.

Amb aquests textos volem aportar ele-

ments per al debat sobre les aportacions 

feministes als processos que perseguei-

xen una transformació social, econòmi-

ca i política radical a una i altra riba de 

l’Atlàntic, així com acostar-nos a la història 

i els efectes del règim patriarcal i colonial 

des d’una mirada feminista crítica. Perquè, 

com afirma Ochy Curiel, “un feminisme 

que no és antiracista és racista, un feminis-

me que no sigui anticlassista és classista i 

un feminisme que no estigui lluitant contra 

els efectes de l’heterosexualitat, com a rè-

gim polític, és heterosexista”.

ACSUR, abril de 2015
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Últimament la descolonització ha estat en 

voga, sobretot a partir de les crítiques epis-

temològiques, ètiques i polítiques per part 

de moviments socials crítics i en especial 

per aquells conformats per la subalternitat 

afectada per les jerarquies de raça, sexe, 

classe i sexualitat, així com per la geopolí-

tica de l’eurocentrisme en la relació saber-

poder. Tot plegat també ha tingut un im-

pacte al feminisme.

Tot i que la proposta -i les concepcions 

diferents que se’n deriven- estigui avui dia 

institucionalitzant-se,  tant a les acadèmies 

i els estats, com a la cooperació interna-

cional, ha estat clau per plantejar altres 

matrius civilitzatòries a partir de contextos 

travessats per la colonialitat.

En les línies següents vull abordar, en 

primer lloc, diferents postures sobre el 

concepte descolonització per poder fer-

ne una definició crítica. En segon lloc, 

m’acostaré a alguns elements d’allò que 

entenc com a descolonització en el femi-

nisme, per després reprendre punts clau 

de corrents de pensament crítics feminis-

tes i problematitzar-los des del feminisme 

decolonial. Finalment, acabaré amb unes 

petites conclusions.

La descolonització com a concepte ha tin-

gut posicionaments diversos. 

Com a concepte ampli, es comença a uti-

litzar durant la Guerra Freda per referir-se 

a processos d’independència de pobles 

i territoris que havien estat sotmesos a 

la dominació colonial -en l’àmbit polític, 

econòmic, social i cultural- per part de me-

tròpolis europees. En són exemple aquells 

processos que van tenir lloc a Amèrica 

entre 1783 i 1900, dels quals sorgeixen 

els Estats Units i les repúbliques llatinoa-

mericanes; els que succeeixen entre 1920 

i 1945 en relació amb les dependències 

de l’Imperi Otomà i des d’on sorgeixen 

les independències de bona part dels Es-

tats de l’Orient Mitjà i el Magreb; i els que 

s’esdevenen entre 1945 i 1970, arran dels 

quals el conjunt del continent africà i im-

portants àrees d’Àsia, el Pacífic i el Carib 

La descolonització des 
d’una proposta feminista
crítica
Ochy Curiel

Sobre el concepte 
de descolonització
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s’estructuren en unitats polítiques inde-

pendents (Vega, 2010).

La descolonització també ha estat un con-

cepte referit a transformacions en el plànol 

epistèmic i eticopolític, i és a Frantz Fanon 

que devem el pensament més complet 

des d’aquest enfocament. 

Nascut a Martinica, colònia francesa, 

va participar a l’exèrcit francès contra 

l’Alemanya nazi,  va ser metge i psiquia-

tre i, així mateix, activista del Moviment 

d’Alliberament Nacional a Algèria, fets que 

van marcar la seva visió sobre el concepte 

de descolonització. 

En Els condemnats de la Terra (1977), una 

de les seves obres més significatives, Fa-

non parteix de la hipòtesi que la ideologia 

dominant produeix patologies socials i in-

dividuals. Des d’aquesta dimensió analitza 

el colonialisme com un efecte del procés 

d’expansió europea convertit en un perfil 

psicològic i un patró de comportament 

dels pobles del Tercer Món.

És a partir de comprendre els elements es-

mentats anteriorment que s’entén la seva 

proposta com una sortida per aconseguir 

la descolonització: la violència, concebu-

da com una força purificadora que allibera 

al colonitzat del seu complex d’inferioritat 

i la seva desesperació i a través de la 

qual s’obté una consciència de llibertat i 

d’autoafirmació. La violència, per a aquest 

pensador, no constitueix una conducta 

normal, sinó que està directament lligada 

a la condició colonial. Des d’aquesta pos-

tura analitza com l’alienació, la pobresa i la 

marginalització són responsables de molts 

dels mals socials i psicològics de l’època. 

Per a Fanon, així com el colonialisme havia 

estat un fenomen violent, la descolonitza-

ció  també ho seria.

Aime Cesarie (2006) va ser un altre pioner 

del concepte de descolonització. Com a 

poeta i activista comunista, barreja aquests 

dos vessants en les seves anàlisis sobre el 

colonialisme i la seva proposta sobre la 

descolonització. Va néixer també a Marti-

nica, però va viure a França. Crea un espai 

i un món a través d’una categoria social i 

política: la negritut, en la qual s’uneixen les 

categories de classe i raça des d’un procés 

politicocultural.

Escriu les seves obres durant els anys 20 

i 30, quan la literatura afroamericana ad-

quireix un estil propi, amb una faceta lírica, 

però també política. Analitza els efectes de 

la colonització europea sobre els colonit-

zats, que els descivilitza, embruteix, cosifi-

ca i exotitza.

La seva proposta política articula una 

anàlisi del colonialisme i el racisme com a 

vectors fonamentals del capitalisme i de la 

modernitat occidental, que s’estendria no 
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només a les relacions econòmiques, sinó 

també al pensament i als valors eurocèn-

trics.

La descolonització, per a Cesaire, és una 

espècie de cimarronatge1 intel·lectual que 

se sosté des d’una posició de resistència 

que desvela la crisi civilitzatòria d’Europa 

mostrant els problemes del proletariat i 

el colonialisme. Es tracta d’una reacció 

a l’opressió cultural del sistema colonial 

francès, que va en contra de l’assimilació 

i reprèn part de la cultura africana per rea-

firmar-se.

Tots dos pensadors conceben la desco-

lonització no només com una no depen-

dència entre metròpolis i colònies o entre 

països del Nord i països del Sud, sinó com 

un desmuntatge de relacions de poder i de 

concepcions del coneixement que fomen-

ten la reproducció de jerarquies racials, 

geopolítiques i d’imaginaris que van ser 

creades al món modern/colonial occiden-

tal. 

Des d’Abya Yala2 , com a pensament fi-

losòfic i com a pràctica política, la desco-

lonització té un punt de partida: les lluites 

indígenes i negres al començament ma-

teix de la conquesta i colonització de les 

Amèriques, ja fa més de cinc-cents anys, 

en contra del genocidi, el domini europeu 

i l’esclavitud que va comportar el colonia-

lisme.

A partir de llavors existeixen diverses pro-

postes de descolonització, tant de pensa-

ment com de pràctiques polítiques. 

Des de la teoria decolonial, per exemple, el 

porto-riqueny Nelson Maldonado defineix  

la descolonització com a:

[…] processos d’irrupció o violència 

simbòlica, epistèmica i material a tra-

vés dels quals s’intenta restaurar la 

humanitat de l’humà en tots els ordres 

de l’existència de les relacions socials, 

dels símbols i del pensament […] un 

procés per desfer la realitat colonial i 

les múltiples jerarquies de poder que 

en resulten, la qual cosa planteja la 

necessitat immediata de treball tant en 

l’àmbit subjectiu com en l’estructural 

[…] La descolonització implica acció 

per part del colonitzat (Maldonado, 

2010: 3).

D’altra banda, Silvia Rivera Cusicanqui, bo-

liviana d’origen aimara, ha assenyalat que 

no hi ha possibilitat d’una teoria ni d’un dis-

curs descolonitzador si no hi ha pràctiques 

que li donin sentit, evidenciïn allò que no 

s’ha dit i qüestionin el colonialisme intern, 

així com certes tendències academicistes 

que sustenten teòricament la descolonit-

1. El cimarronatge és el conjunt de les accions que van dur a terme les persones esclavitzades per escapar del sis-
tema de l’esclavitud. Es refereix a les diferents fugides i formes de resistència per part dels esclavitzats  per construir 
espais lliures amb economies pròpies que en llocs diferents de les Amèriques van tenir noms diversos, com Palen-
ques, Quilombos o Cumbes, entre d’altres.

2. Abya Yala va ser el nom que van donar els indígenes Kuna a bona part del continent, denominat, després, Amè-
rica Llatina.
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zació (Rivera, 2010). 

La descolonització ha estat, a Abya Yala, 

fins i tot una proposta d’Estat. En els últims 

anys, amb el socialisme del segle XXI, dos 

països de la regió l’han assumit d’aquesta 

manera. Es tracta d’Equador i Bolívia, que 

han proposat un horitzó, una alternativa 

civilitzatòria del Viure Bé / Bon Viure, pres 

d’iniciatives de pobles indígenes, que im-

plica alhora el desmantellament del capi-

talisme i del patriarcat.

Aquests processos, com el de Bolívia, 

estan inserits en l’anomenat procés de 

canvi, que sorgeix al país a partir que Evo 

Morales, indígena bolivià, arriba a la pre-

sidència. En el cas d’Equador, aquesta 

perspectiva tendeix a plantejar-se entorn 

de l’autodeterminació econòmica, la so-

birania i el procés de desneoliberalització 

(León, 2012). 

Més enllà de les incoherències, con-

tradiccions o avenços en aquest sentit 

d’aquestes dues propostes, una pregunta 

que sorgeix d’aquestes experiències i di-

fícil de respondre és: És possible la des-

colonització dins de l’estat nació, essent 

aquest una de les formes d’organització 

política que va produir la modernitat i el 

colonialisme?

En síntesi, i més enllà dels diversos posi-

cionaments, podríem dir que la descolonit-

zació implica un procés de desintoxicació 

de tota síndrome colonial. Suposa, a més, 

un exercici de pensament i d’acció que aju-

di a comprendre processos històrics com 

el colonialisme i la modernitat occidental, 

així com els efectes quant a l’establiment 

de jerarquies racials, de classe, de sexe o 

de sexualitat per, a partir d’aquí, impulsar 

pràctiques polítiques col·lectives enfront 

de les opressions que van produir aquestes 

jerarquitzacions, com el racisme, el classis-

me, l’heterosexualitat o l’adultocentrisme, 

entre d’altres.

En un article que vaig escriure fa alguns 

anys (Curiel,  2009), vaig fer referència a 

la descolonització en el feminisme, parti-

cularment en el feminisme llatinoamericà i 

del Carib, i voldria reprendre alguns aspec-

tes que vaig mencionar aleshores, perquè 

poden servir de punt de partida per apro-

fundir en d’altres que crec importants avui 

dia. 

Una de les tesis centrals que vaig sostenir 

va ser que el feminisme de la regió es troba 

influït per la colonialitat, tant en les seves 

teories com en les seves pràctiques políti-

ques, a través de diverses qüestions: 

a) En la contínua hegemònica repre-

La descolonització 
en el feminisme
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sentació universal de “la dona” a partir 

d’experiències de dones blanques i de 

classe mitjana, sense considerar altres 

vivències condicionades per la raça, la 

classe, la sexualitat i altres opressions.

Afirmava que les dones racialitzades i 

sense privilegis de classe, com les indí-

genes i afrodescendents, es constituei-

xen en “les altres” del feminisme de la 

regió, presentades com a víctimes, com 

a testimoniatges, no reconegudes en les 

seves teoritzacions i epistemes, però, en 

canvi, utilitzades com a matèria primera 

per a la recerca de finançaments i crèdits 

acadèmics.

b) En la dependència intel·lectual euro-

cèntrica en les produccions teòriques. 

Vaig sostenir, i ho segueixo fent, que el 

feminisme llatinoamericà i del Carib3 

depèn, tant en  l’àmbit acadèmic com 

en el moviment social, de les teories i 

pensaments produïts a Europa i els Es-

tats Units. Aquestes produccions se-

gueixen sent els referents principals que 

s’utilitzen per interpretar les nostres rea-

litats. 

c) En la separació entre teoria i pràctica 

política. Vaig asseverar que, pel que fa al 

coneixement, es parla de coneixement 

pur i coneixement polític de forma se-

parada, cosa que s’identifica com una 

forma de producció del coneixement. 

Moltes de les pràctiques feministes, fo-

namentalment aquelles produïdes des 

de l’activisme i des de posicions radi-

cals, no es consideren aptes per al “con-

sum” ni acadèmic ni teòric i, per tant, no 

són les referències de la majoria de les 

feministes de la regió.

A partir d’aquests elements, entre d’altres, 

proposava que un procés de descolonit-

zació en els nostres feminismes implica 

un allunyament d’aquesta colonialitat, fet 

que suposa reprendre propostes i postu-

lats dels corrents feministes més crítics, 

que desuniversalitzen i dessencialitzen 

el subjecte del feminisme, que recuperen 

les experiències com a productores de co-

neixement amb capacitat de crear teoria, 

sobretot coneixements des de la subal-

ternitat que qüestiona la relació subjecte-

objecte i les relacions saber-poder. 

És a partir d’aquesta necessitat, entre al-

tres qüestions, que algunes hem estat con-

formant el que hem denominat Feminisme 

Decolonial, una proposta en construcció 

que anem forjant pensadores i activistes 

de la regió, la majoria racialitzades com a 

indígenes i afrodescendents.

El concepte de feminisme decolonial va 

ser proposat per l’argentina María Lugones 

3. Entenc com a feminisme llatinoamericà i del Carib, diferents corrents feministes situats a Amèrica Llatina i El 
Carib.

Sobre el feminisme 
decolonial
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(2008). Es tracta d’una recuperació, d’un 

reconeixement, d’una síntesis de bona 

part de les propostes crítiques feministes 

d’Abya Yala, dels Estats Units i d’Europa, 

situades des dels nostres contextos i tenint

com a premissa el fet que la modernitat oc-

cidental va ser possible sobre la base del 

colonialisme, l’expansió del capitalisme i 

la instal·lació del racisme (Dussel, 1999). 

Aquestes són el Black Feminism i feminis-

me de color dels Estats Units, el feminis-

me negre i les aportacions de pensadores 

d’origen indígena d’Amèrica Llatina i el 

Carib, el feminisme materialista francès i 

les apostes de l’autonomia feminista llati-

noamericana, així com la teoria decolonial 

llatinoamericana (Espinosa, 2008).

A continuació abordaré de manera breu i 

concisa els elements centrals que recupe-

ra el feminisme decolonial d’aquests co-

rrents i com els va reelaborant des d’una 

posició situada des d’Abya Yala.

Una de les aportacions centrals del Black 

Feminism, de les dones de color dels Es-

tats Units, així com de les afrofeministes 

llatines i del Carib, va ser mostrar que el 

racisme, el (hetero) sexisme i el classisme 

són opressions que operen de manera si-

multània, coexisteixen i són consubstan-

La no fragmentació 
de les opressions 

cials. Aquestes propostes van ser fetes des 

de les seves pròpies experiències com a 

dones racialitzades, com a negres, gene-

ralment sense privilegis de classe i, a més, 

moltes d’elles eren lesbianes.

Han estat diversos els conceptes utilitzats 

per mostrar aquesta imbricació: simulta-

neïtat d’opressions (Col·lectiu Riu Com-

bahee, 1988), matriu d’opressió (Hill Co-

llins, 1998), interseccionalitat (Crenshaw, 

1993), fusió (Lugones, 2005)4.

El Col·lectiu Riu Combahee, pioneres del 

Black Feminism i les primeres a consolidar 

aquesta proposta com a activistes feminis-

tes i socialistes, van utilitzar el concepte de 

simultaneïtat d’opressions des de la prime-

ra declaració, el 1998:

Com a negres veiem el feminisme ne-

gre com el lògic moviment polític per 

combatre les opressions simultànies i 

múltiples a les quals s’enfronten totes 

les dones de color… Una combinada 

posició antiracista i antisexista ens va 

ajuntar inicialment, i mentre ens des-

envolupàvem políticament ens vam 

encarar a l’heterosexisme i l’opressió 

econòmica del capitalisme (Comba-

hee River Collective, 1988: 179).

Més endavant, l’afrofeminista nord-ame-

ricana Patricia Hill Collins (2008) utilitza 

el concepte de matriu de dominació fent 

referència a l’organització total de poder 

4. Cadascun d’aquests conceptes parteixen de concepcions diferents i, fins i tot, tenen implicacions diferents per a 
la política feminista; però no m’entretindré a parlar sobre aquest aspecte particular en aquest article.
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en una societat. A partir d’aquest concep-

te proposa que el sexisme s’ha d’analitzar 

en relació amb una “matriu de dominació” 

i observar com interactuen el racisme, 

l’homofòbia, el colonialisme i el classis-

me, els quals generen un sistema jeràrquic 

amb múltiples nivells d’opressió. Per a Hill 

Collins aquesta matriu integra diversos 

dominis de poder: elements estructurals 

—com les lleis i polítiques institucionals—; 

aspectes disciplinaris —és a dir, jerarquies 

burocràtiques i tècniques de vigilància—; 

idees i ideologies hegemòniques; i aspec-

tes interpersonals —pràctiques discrimi-

natòries usuals en l’experiència quotidia-

na—.

Més actualment, Kimberlé Crenshaw 

Williams (1993) presenta el concepte 

d’interseccionalitat, que suggereix enten-

dre l’entrecreuament de categories de di-

ferències que es deriven del sexe i la raça. 

Crenshaw proposa l’esmentat concepte 

per fer evident aquest entrecreuament. I 

per explicar-lo, l’autora utilitza la imatge 

de diverses autopistes, cadascuna de les 

quals representa un eix de diferència.

Per la seva banda, María Lugones (2005) 

ha proposat el concepte de fusió per ex-

plicar la relació d’interdependència en-

tre les vides de les dones afectades per 

les opressions i les resistències que se’n 

deriven. Per a Lugones, la lògica de la 

dominació imposa una concepció cate-

gorial del que, de fet, és una fusió o una 

xarxa d’opressions. Així, gènere i raça, per 

exemple, no es creuen com a categories 

d’opressió separades i separables, sinó 

que les opressions de gènere i raça afec-

ten la gent de manera simultània, sense 

cap possibilitat de separació.

Tot i les diferències, tots aquests concep-

tes i aquestes perspectives han estat clau 

per a una visió crítica feminista que qües-

tiona la universalització de la categoria 

dones des de les experiències blanques, 

burgeses i europees, i mostren com fun-

ciona la imbricació del racisme, del sexis-

me i del classisme en les experiències de 

les dones negres. Una postura decolonial 

aprofundeix en aquests aspectes i afirma 

que les opressions han estat productes de 

la modernitat occidental; per tant, no són 

simples eixos de diferències, sinó diferen-

ciacions produïdes pels efectes d’aquesta 

modernitat juntament amb les jerarquies 

socials, econòmiques i culturals que ha 

originat.

Per al feminisme decolonial aquestes 

opressions han estat epistemes5 de la co-
lonialitat/modernitat occidental i no no-

més discriminacions o exclusions particu-

lars i individuals. És en aquest sentit que 

reprenem la proposta decolonial d’Anibal 

Quijano (2000), qui va assenyalar que la 

raça és un determinant en la colonialitat 

del poder, que defineix com un patró mun-

5. Entenc com a episteme un conjunt de relacions que impliquen pràctiques extradiscursives i discursives, concep-
cions socials, econòmiques i culturals amb continuïtats i discontinuïtats que marquen propostes de món.
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dial capitalista basat en la imposició d’una 

classificació racial/ètnica de la població 

del món com a pedra angular d’aquest pa-

tró de poder.

És per aquest motiu que la idea de raça és 

la construcció mental més duradora i esta-

ble produïda pel colonialisme. Però a més, 

ha creat oposicions com Orient-Occident, 

primitiu-civilitzat, màgic/mític-científic, 

irracional-racional, tradicional-modern. En 

resum, Europa i no-Europa. Amb Amèrica 

(Llatina) el capitalisme es fa mundial, euro-

centrat, i la colonialitat i la modernitat apa-

reixen, de manera associada, com a eixos 

constitutius del seu patró de poder espe-

cífic. Així, es van configurant les noves 

identitats socials de la colonialitat (indis, 

negres, color d’oliva, grocs, blancs, mes-

tissos) i les geoculturals del colonialisme, 

com Amèrica, Àfrica, Orient Llunyà, Pròxim 

Orient (les dues últimes regions configura-

ran Àsia, més tard), Occident o Europa (Eu-

ropa Occidental després).

Des d’una crítica a Quijano, reprenem les 

aportacions de María Lugones amb el con-

cepte sistema de gènere modern/colonial. 

Lugones (2008) va assenyalar que la raça 

no és l’únic determinant de la configuració 

de la colonialitat del poder, sinó també el 

gènere i, amb això, l’heterosexualisme. Ex-

plica com el tipus de diferenciació que es 

va aplicar als pobles colonitzats i esclavit-

zats va ser el dimorfisme sexual, mascle i 

femella, per les seves capacitats reproduc-

tives i la seva sexualitat animal. Per tant, 

les femelles esclavitzades no eren dones, 

ja que dona és una categoria referida fo-

namentalment a les experiències de dones 

blanques lligades a la maternitat, a rols 

d’esposes, a rols de gènere, etc. Per aquest 

motiu apunta que gènere és una categoria 

moderna i colonial.

Una pregunta que resulta d’aquest plante-

jament és la següent: Són dones les dones 

negres i indígenes d’avui dia, que encara 

segueixen sent produïdes per la coloniali-

tat? En quin sentit ho són i en quin no? És 

una qüestió complexa, però que ens con-

vida a problematitzar una de les categories 

clau del feminisme: les dones.

Aquesta visió sobre la fragmentació de 

les opressions implica entendre que no es 

tracta només d’abordar les identitats o el 

conjunt d’aquestes, sinó també el caràcter 

estructural i sistèmic que tenen i la seva 

vinculació, com a continuïtats de la colo-

nialitat.

Una de les qüestions clau que reprèn el 

feminisme decolonial és la d’interpretar 

l’heterosexualitat no com una pràctica se-

xual més, sinó com un règim polític, pro-

posta feta per les materialistes franceses, 

específicament Monique Wittig (1982).

Reconeixem amb Wittig la perspectiva ma-

L’heterosexualitat 
com a règim polític 
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Les polítiques de 
desenvolupament: 
neocolonialisme 

terialista de l’heterosexualitat ja que consi-

dera les dones com a classe de sexe adju-

dicades individualment i col·lectivament.
6, 

7 Això és resultat de la ideologia de la di-

ferència sexual, que defineix dos sexes, i 

de la divisió sexual del treball, que natura-

litza i oculta les conseqüències econòmi-

ques, polítiques i socials sobre les dones 

com a classe i que se sostenen en discur-

sos que Wittig denomina contundentment 

“el pensament straigth”, una ideologia que 

es torna llei general, interpretació totalitza-

dora i que s’assumeix de forma universal i 

ahistòrica.

Les feministes decolonials vam fer més 

complexa la proposta de Wittig i la vam 

situar a partir de l’experiència colonial (Cu-

riel, 2007; Lugones, 2005; Espinosa 2008). 

Sostenim que l’heterosexualitat és un rè-

gim polític modern/colonial, així com les 

institucions en les quals se sosté -la parella 

monògama, la família nuclear, la naciona-

litat, la nació, els estats nacionals o la ciu-

tadania-, que no sempre afecta de manera 

igual a totes les relacions socials. Quan 

la raça, la classe o la geopolítica afecten 

aquestes relacions, l’heterosexualitat ad-

quireix efectes diferents.

6. Colette Guillauman defineix el seu nou concepte sexatge com una doble relació social d’apropiació: una 
apropiació privada, física, directa, de les dones en forma individual per part dels seus pares, marits, parelles; i una 
apropiació col·lectiva de la classe de les dones per part de la classe dels homes. (Curiel i Falquet, 2005)

7. Cristine Delphy (1970) assenyala que les dones són produïdes com a “classe de sexe” per una relació 
d’explotació a través del contracte matrimonial. Cedeixen la seva força de treball a l’espòs a canvi d’un “soste-
niment” no monetaritzat (sostre, roba, menjar), la qual cosa determina la “manera de producció domèstica”, que 
coexisteix amb la manera de producció industrial descrita per la teoria marxista (que crea les “classes socials”). 
(Curiel i Falquet, 2005)

8. A la X Trobada Lèsbica Feminista d’Abya Yala, realitzada a Colòmbia del 9 al 14 d’octubre de 2014,  aquests 
eixos de reflexió van ser abordats, per primera vegada, de forma imbricada.

D’altra banda, l’heterosexualitat no està 

deslligada d’altres fenòmens socials que 

en aquest moment afecten Abya Yala i, 

principalment, a dones pobres i racialitza-

des, situades a les perifèries de les nostres 

ciutats o en comunitats rurals, com són els 

feminicidis, la militarització, el narcotràfic, 

les polítiques neocolonials com els mega-

projectes de les transnacionals mineres o 

hidroelèctriques, etc.8 L’apropiació dels 

cossos i la força de treball de les dones i 

lesbianes segueix augmentant: se’n con-

trolen els cossos, se n’explota la força de 

treball i, fins i tot, se les elimina. És així com 

l’heterosexualitat és una expressió de la 

colonialitat contemporània.

Durant la dècada dels 90 el neoliberalisme 

va entrar feroçment a Abya Yala. La vida 

social va passar a estar marcada pel mer-

cat, l’economia i el capital a nivell transna-

cional. El Banc Mundial i el Fons Monetari 

Internacional van promoure la idea que la 

regió tindria un bon creixement econòmic. 

A més,  en aquesta dècada va enfortir-se 

la democràcia representativa amb criteris 



20

de mercat. Així doncs, per part dels estats 

i institucions com l’ONU van generar-se 

processos de participació ciutadana que 

garantissin certa estabilitat política. L’ajust 

estructural va ser la doctrina neoliberal 

imposada que va portar a la regió a nivells 

de pobresa i misèria desorbitants (Curiel, 

2010).

Tot i això, es va estendre la sensació que 

realment les poblacions estaven partici-

pant en nous pactes socials multiculturals 

i, fins i tot, en diferents països es van dur 

a terme processos constituents per refor-

mar constitucions perquè fossin més “in-

cloents i diverses”. 9

Tot aquest procés va conduir a la institu-

cionalització dels moviments socials a tra-

vés del sorgiment de les ONG, la irrupció 

de la cooperació internacional del Nord i 

la burocratització. 

Un grup de feministes llatinoamericanes 

i del Carib10 van començar a evidenciar 

aquesta situació, que provocava la pèrdua 

d’horitzons polítics més radicals i transfor-

madors. Així doncs, es va anar construint el 

que es va anomenar autonomia feminista 

llatinoamericana.

Les feministes decolonials, algunes de les 

quals hem estat part activa d’aquest co-

9. En aquesta dècada, a Amèrica Llatina hi va haver diversos processos constituents, iniciats per Brasil el 1988 i 
Colòmbia el 1991, i seguits de Perú el 1992, Argentina el 1993, Equador el 1997 i Veneçuela el 1999.

10. Entre els col·lectius d’aquest corrent trobem Las Cómplices, constituït per feministes centreamericanes i mexi-
canes; Mujeres Creando, integrat  per feministes bolivianes, o Las Chinchetas, format per feministes dominicanes, 
entre d’altres. Aposten per coses diferents, però en aquesta època els tres col·lectius coincideixen en les crítiques 
a la institucionalització i proposen l’autonomia ideològica, econòmica i organitzativa respecte dels estats, de la 
cooperació internacional i dels partits polítics.

rrent, reconeixem i fem nostres bona part 

de les apostes de les feministes autòno-

mes, ja que analitzen aquests fenòmens 

com a manifestacions de la neocolonialitat 

lligades a la idea de desenvolupament i 

progrés que va generar la modernitat oc-

cidental. 

Arturo Escobar, un altre pensador de la 

teoria decolonial llatinoamericana, defi-

neix modernitat de la següent manera:

En el plànol social, la modernitat es ca-

racteritza per l’existència d’institucions 

com l’estat nació i la burocratització 

de la vida quotidiana basada en el sa-

ber especialitzat; en el plànol cultural, 

es distingeix per orientacions com la 

creença en el progrés continu, la ra-

cionalització de la cultura i els princi-

pis d’individuació i universalització; i 

en el plànol econòmic, destaca pels 

vincles amb diverses formes de capi-

talisme, comprès el socialisme d’estat 

com a forma de modernitat (Esco-

bar,2005: 8).

A partir d’això, el desenvolupament va ser 

concebut per a la transformació total de 

les cultures i formacions socials de països 

del denominat Tercer Món, d’acord amb 

els dictats de l’anomenat Primer Món. A 

través de la planificació, de la cooperació, 
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s’ha  volgut convertir aquestes societats 

en clons racionals occidentals. Occident, 

el Nord, Europa i després Estats Units se-

rien els exemples civilitzatoris a seguir 

com a matrius emancipatòries. 

Va passar el mateix amb el feminisme. 

Des del Nord es pretenia que a través de 

la perspectiva de gènere i desenvolupa-

ment, les dones d’aquest Sud “es desen-

volupessin”, “s’empoderessin”,  ja que 

sempre havien estat vistes com a simples 

víctimes de les pròpies opressions (Mo-

hanty, 2008) i havien d’aconseguir els ni-

vells d’emancipació que suposadament 

tenen les dones blanques europees i nord-

americanes.

Les feministes autònomes hem posat da-

munt la taula, des de la dècada dels 90, 

les repercussions d’aquest model per al 

feminisme d’Abya Yala: la dependència 

econòmica i ideològica dels nostres movi-

ments a les agendes imposades -des dels 

estats, l’ONU i la cooperació internacional 

del Nord- de les quals han estat cómplices 

moltes feministes llatinoamericanes i del 

Carib.

En aquest sentit, com vam plantejar moltes 

autònomes, un procés de descolonitza-

ció -tot i que en aquell moment no el vam 

anomenar així- enfront d’aquestes políti-

ques suposava l’autonomia econòmica i 

ideològica respecte dels estats i la coope-

ració internacional, així com l’assumpció 

de processos d’autogestió material, 

d’organització, de definició de projectes i 

prioritats polítiques, etc.

He abordat diferents accepcions del con-

cepte descolonització. Malgrat els dife-

rents significats que se li ha donat, a causa 

de la diversitat de contextos des dels quals 

se n’ha parlat, es pot concloure que la des-

colonització implica desintoxicar-se dels 

efectes del colonialisme, representats avui 

dia per la colonialitat contemporània

A més, he intentat mostrar com el feminis-

me a Abya Yala ha reproduït també aquesta 

colonialitat, ja que ha universalitzat el sub-

jecte del feminisme a partir, només, de les 

experiències de dones blanques europees 

i n’ha fragmentat les pràctiques i teories 

assumint l’autonomia del gènere deslliga-

da de la raça, de la classe o de la sexualitat. 

He destacat les aportacions dels corrents 

més crítics del feminisme i les contribu-

cions que han fet al feminisme decolonial, 

cosa que ens permet entendre, en primer 

lloc, com les opressions derivades de raça, 

classe, sexe i sexualitat han estat produc-

tes de la modernitat occidental, del colo-

nialisme i de l’expansió capitalista global i, 

en segon lloc, que totes elles no es troben 

separades, ni en la vida de les dones ni, en 

general, en la vida social.

En aquest sentit, el feminisme decolonial 

CONCLUSIONS:
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és una aposta que desestructura el supo-

sat subjecte del feminisme hegemònic ins-

titucionalitzat i essencialista, ja que situa -i 

fa més complexa- una pràctica política no 

només basada en el gènere, sinó també en 

la raça, la sexualitat, la classe, la geopolí-

tica, etc. A més, col·loca les opressions en 

una història crítica que permet entendre 

com es van construir de forma imbricada 

des de les experiències colonials.

Així mateix, el feminisme decolonial reco-

neix el coneixement produït per la subal-

ternitat i que prové de les experiències, 

privilegi epistèmic des del qual s’elaboren 

teories que han de ser referents importants 

per al feminisme de la regió. 

El feminisme decolonial  afirma que un fe-

minisme que no és antiracista és racista, 

un feminisme que no sigui anticlassista és 

classista i un feminisme que no estigui llui-

tant contra els efectes de l’heterosexualitat, 

com a règim polític, és heterosexista.
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La revolució feminista es 
diu Despatriarcalització
María Galindo

Mujeres Creando

Escric aquestes línies des d’aquesta fàbri-

ca de producció contínua de justícia que 

és Mujeres Creando, una organització fe-

minista amb més de 20 anys a l’esquena. 

Un moviment social autònom respecte 

dels partits polítics, governs, ONG i esglé-

sies que s’ha anat convertint en un referent 

de rebel·lia per a les dones bolivianes i en 

un fenomen polític i cultural a partir d’una 

sèrie obstinada, contínua i ininterrompu-

da de pràctiques polítiques que tenen la 

capacitat d’abraçar els impossibles amb 

un costat del seu cos i la realitat concreta, 

urgent i desesperada amb l’altre, i cons-

truir, així, una fusió al·lucinant i indissolu-

ble d’utopia i emergència. Des d’aquest 

col·lectiu qüestionem el fet que els movi-

ments s’hagin concentrat en la producció 

de discurs ideològic i hagin abandonat la 

producció del que nosaltres anomenem 

“política concreta”, que és la lluita quoti-

diana per fer justícia.

“Som índies, putes i lesbianes juntes, 

barrejades i agermanades”. Això vol dir 

que la nostra organització comença per 

trencar el criteri homogeneïtzant  amb el 

Rabiosa introducció
qual les organitzacions socials del conti-

nent s’han anat construint, que consisteix 

a entendre l’organització política com la 

suma d’iguals. No hem caigut en aquest 

parany i ens hem ajuntat entre els qui 

està prohibit fer-ho. Som una construcció 

complexa de subjectes polítics heteroge-

nis, connectats els uns amb els altres per 

somnis i rebel·lies comunes. Som indiges-

tes i insuportables justament per això, som 

políglotes precisament per això també, els 

nostres llenguatges són múltiples i, així 

mateix, la nostra capacitat per comunicar 

amb la nostra societat i amb el món és 

igualment inabastable. 

El criteri d’homogeneïtat, des d’on sembla 

ser que ens podem agrupar, és un engany; 

simplifica la lluita, perquè iguala el que 

no és possible d’homogeneïtzar, perquè 

redueix els horitzons de lluita i, a més, 

separa una realitat d’una altra. És un dels 

paranys més perillosos, perquè ens impe-

deix relacionar racisme amb explotació o 

homofòbia amb racisme, per exemple. No 

es tracta d’ajuntar-nos camperoles amb 

camperoles, o indígenes amb indígenes 
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o lesbianes amb lesbianes, i així successi-

vament. Aquest concepte d’organització 

social és fàcil de controlar, és fàcil de man-

tenir en un gueto a part i, sobretot, és el 

tipus d’organització que menys potencial 

subversiu conté. D’altra banda, és un tipus 

d’organització que per a un subjecte polí-

tic tan complex com som les dones és im-

possible de sostenir, perquè sempre caurà 

en l’estereotip d’una part de les dones i en 

la temptació de tractar el subjecte polític 

com si d’un simple sector social es tractés.

 

No som clientes de l’Estat ni de les ins-

titucions; n’entenem i en desxifrem els  

paranys, així que no ens col·loquem a les 

seves portes amb demandes ni sol·licituds 

de res, sinó amb accions trastornadores i 

intransigents. 

El feminisme llatinoamericà és vast, dis-

pers i múltiple, i així com té una cara fe-

cunda i esperançadora de grups i grups 

minúsculs, petits, mitjans i grans de tota 

índole, formats per dones que una vega-

da més s’associen per rebel·lar-se i seguir 

atiant el foc de les rebel·lies, hi ha una sè-

rie d’institucions que han anat devorant-lo, 

Feminisme
llatinoamericà:
els seus mals i les 
seves possibilitats

La fallida revolució 
feminista

institucionalitzant-lo i tractant d’anul·lar-ne 

el poder subversiu. No és un moviment 

sinó molts, no té caps visibles, ni teoria 

única que l’aglutini o el contingui. Amb la 

consciència d’aquesta complexitat els de-

mano permís per parlar igualment d’això 

que s’anomena feminisme llatinoamericà i 

del que l’està travessant actualment.

Tecnocràcia de gènere i feminisme: 
el gènere va devorar el feminisme
Podríem dir, en termes generals, que la 

categoria de gènere ha patit un procés de 

banalització i simplificació extremes pro-

vocat de manera directa i deliberada per 

la dinàmica de les ONG i la cooperació 

internacional, fins al punt que no supo-

sa un problema ideològic per a projectes 

eclesiàstics, fonamentalistes, partidistes 

o d’explotació colonial, de la mateixa ma-

nera que no suposa un problema ideolò-

gic per a governs tan dispars com el d’Evo 

Morales, el de Fujimori o el de Peña Nieto. 

Tots tenen, en algun apartat governamen-

tal, la seva secció de gènere, que els fa ser 

políticament correctes i satisfer els orga-

nismes internacionals.

La categoria de gènere és avui dia gairebé 

un simple clixé que s’expressa en diferents 

fenòmens. 



29

Moltes vegades es fa servir, simplement, 

per comptar el nombre de dones que par-

ticipen directament o indirectament del 

que es planteja, sense cap intenció de re-

visar si afecta les seves vides positivament. 

Fins i tot, en molts casos, en la realitat de 

les dones que participen de les activitats 

plantejades sota el paraigua del gènere 

o la reivindicació de gènere, això arriba a 

significar una doble càrrega de feina. 

A voltes, la variable de gènere s’expressa 

de manera més perversa, ja que utilitza els 

potencials de les dones per a benefici del 

mateix teixit econòmic que les empobreix. 

El cas del microcrèdit n’és molt més que 

un exemple: és un fenomen legitimat dins 

el món de la cooperació, de l’economia in-

formal i de les finances com una lluita con-

tra la pobresa, però realment té com a con-

seqüència directa el sobreendeutament 

de les dones, la precarització del seu tre-

ball i l’ús del seu teixit social en funció d’un 

procés de bancarització de l’economia 

d’auto-subsistència.

La relació ambigua entre dones i gènere 

ha donat lloc al fet que,  només amb uti-

litzar la parauleta n’hi ha prou per no calar 

on cal fer-ho, és a dir, en la interpel·lació 

de relacions de poder patriarcals. Parlar 

de gènere, perspectiva de gènere o equi-

tat de gènere és suficient, encara que cap 

d’aquestes accepcions asseguri el qües-

tionament real de les relacions de poder. 

La categoria de gènere s’ha convertit en 

una retòrica tramposa, maquilladora i que 

contribueix a un procés de confusió políti-

ca. S’ha convertit en part del projecte co-

lonial orquestrat per la cooperació interna-

cional i se n’ha tret molt de profit utilitzant 

les dones com a suport del projecte neoli-

beral a escala continental.

D’altra banda, irònicament, ja als anys 

80 va sorgir la figura tecnocràtica de 

“l’experta en gènere i desenvolupament”. 

Aparentment estaríem enfront d’un feno-

men de sofisticació de l’aplicació de la 

categoria de gènere al món de la coope-

ració. No obstant això, la banalització de 

la categoria de gènere i el sorgiment de 

“l’experta en gènere” van del bracet. Es-

tem davant d’una generació d’expertes 

que no vinculen la categoria de gènere 

amb la matriu ideològica del feminisme ni 

tampoc amb l’anàlisi de relacions de poder 

patriarcals. Són equips de “traductores” 

que el que fan és assimilar els paràmetres 

d’interpretació de la pobresa, la democrà-

cia i les relacions Nord-Sud en els termes 

dels grans organismes internacionals i 

construir, en aquest procés d’assimilació i 

de traducció, veritables blindatges teòrics 

tecnocràtics que encapsulen la categoria 

de gènere dins dels paràmetres més con-

servadors que ens puguem imaginar. Tant 

és així que la categoria de gènere és avui 

dia innòcua, “apolítica”, antisèptica i d’ús 

segur a l’interior de polítiques de desenvo-
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lupament que protegeixen els interessos 

de les transnacionals, de les polítiques del 

Banc Mundial, de les Nacions Unides o de 

qualsevol agència de cooperació gover-

namental.

Entre les “expertes en gènere i desenvolu-

pament” hi ha una tipologia de dones que 

pertanyen als cercles de comandament o 

joves que van a la recerca d’un lloc de feina 

per la via de cursar algun màster en gène-

re i desenvolupament. Hi ha també aque-

lles que a través d’un viatge i participant 

d’alguna ONG es converteixen en exper-

tes en Amèrica Central, països andins, etc. 

Nosaltres rebem desenes de sol·licituds 

anuals de dones que volen participar de 

Mujeres Creando per escriure alguna tesi. 

De la nostra experiència amb aquestes 

joves puc dir-vos que és lamentable; que 

es tracta principalment de persones que 

no participen de cap tipus de grup, lluita 

o moviment als seus propis països i que, 

sense haver viscut l’experiència en pri-

mera persona d’interpel·lar les relacions 

de poder que els afecten, volen avaluar la 

feina realitzada per col·lectius de dones al 

Sud. Una altra de les grans fal·làcies és que 

no tenen una anàlisi de les seves pròpies 

realitats, però es col·loquen en posició de 

fer anàlisi de les realitats del Sud.

No serien dignes d’esment en un assaig 

tan breu si no es tractés d’un autèntic exèr-

cit de tecnòcrates ocupades a estandar-

ditzar els termes i cooptar en tota mena 

d’institucions les lluites nascudes en el 

camp dels feminismes, una a una. Però no 

haurien de ser dignes d’esment, perquè 

així com no generen lluita social, tampoc 

generen pensament: s’ocupen únicament 

de l’estandardització, la traducció i la im-

posició subtil de categories d’anàlisi. Es 

converteixen en un problema a causa de 

l’acció massiva i transnacional d’aquest 

fenomen, que  té com a resultat nefast la 

distorsió de moltíssimes de les lluites fe-

ministes, com la lluita contra la violència 

masclista, i altres que pas a pas han estat 

reduïdes a formes d’intervenció estatal 

que les despolititzen i, fins i tot, arriben a 

tergiversar-ne completament el contingut.

La batalla del llenguatge
La  tecnocratització de la categoria de gè-

nere i el fet de sofisticar-ne la interpretació 

ha donat lloc a una sèrie de categories de 

reinterpretació de fenòmens fonamentals 

per a les dones, a una espècie de trans-

nacionalització i implantació -a través de 

la cooperació- d’un conjunt de termes 

que neutralitzen i desvirtuen les lluites 

feministes de les dones a escala mundial. 

N’esmentaré només alguns, com a exem-

ple.

Drets sexuals i reproductius en lloc 

de sobirania del cos. La paraula avor-

tament segueix sent innombrable tot i 

que en molts projectes de cooperació es 
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practiquen formes d’intervenció del cos 

de les dones indígenes, ja que s’interpreta 

el nombre elevat de fills i filles com una 

causa de pobresa. Es fusiona, novament, 

sexualitat i reproducció, malgrat que una 

de les batalles eternes del feminisme ha 

estat la de separar sexualitat de reproduc-

ció. No es parla de plaer, ni de res que esti-

gui vinculat a l’infinitament i fecundament 

polític món del desig eròtic.

La internacionalització del fet 

d’entendre la prostitució com a treball 

sexual, sense tenir en compte ni respectar 

els processos de discussió i conceptualit-

zació propis de cada societat sobre aquest 

tema.

L’assumpció de la participació polí-

tica de les dones en funció del nombre 

de dones als partits i als parlaments, cosa 

que nosaltres, les Mujeres Creando, ano-

menem “quota biològica” sense contingut 

ideològic.

La batalla del llenguatge, la forma com 

anomenem els fenòmens, com els definim 

i els comprenem és un conflicte perdut per 

les feministes perquè ens han imposat els 

termes des del projecte colonial de la coo-

peració internacional. 

El procés que es duu a terme apun-

ta únicament a la “inclusió”, la “suma”, 

“l’addició”. Més enllà d’haver perdut la vo-

cació d’interpel·lació, el que hem perdut és 

el subjecte mateix; és a dir, el treball amb 

perspectiva de gènere és un treball sense 

subjecte.

Algunes vegades funciona com si el sub-

jecte fossin les dones, però en termes tan 

generals que acaben restant en l’anonimat: 

el subjecte deixa d’existir. En realitat, se-

gueix sent només la dona blanca, sana, 

heterosexual i amb formació acadèmica la 

que està darrere de totes aquestes políti-

ques. A Bolívia la variant ha estat la d’afegir 

la “indígena”, però la que forma part de 

l’elit indígena, de les dones dirigents que, 

per ocupar espais, pràcticament han aban-

donat o han congelat les relacions amb les 

organitzacions de les quals provenen.

La “oenegització” dels feminismes 
al Sud
L’“oenegització” és la transformació dels 

grups i moviments d’acció en ONG recep-

tores de finançament, les quals assimilen 

de manera clientelista els paràmetres, con-

ceptes i definicions plantejades per les 

agències de finançament i les reproduei-

xen i amplifiquen a les seves societats. 

Hi ha un fenomen estès de clientelisme 

representat per les ONG, les quals s’han 

convertit en aparells de formulació de pro-

jectes sota els paràmetres, lògiques i “ob-

jectivitis” necessaris per formular-los. 

Es tracta gairebé d’una rutina que ja té 

dues dècades d’aplicació i, com a resultat, 
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el seu argot ha penetrat moltes vegades 

en organitzacions socials, espais d’opinió 

pública, polítiques estatals, etc. És, doncs, 

una rutina que no és innòcua, sinó que té 

conseqüències directes en la realitat i les 

pràctiques, cosa que m’agradaria exempli-

ficar:

Absència d’utopia: aquesta pràctica ha 

escurçat l’horitzó utòpic de les accions 

i s’ha quedat en lògiques d’inclusió, dins 

“de”. S’ha abandonat la possibilitat de 

qüestionar la mateixa estructura i del que 

es tracta és de formar-ne part, no de des-

muntar-la.

Fragmentació del subjecte en cubi-

cles: la lògica dels projectes és una lògica 

pragmàtica, que fomenta la fragmentació 

de la interpretació dels problemes. Es trac-

ta d’un format d’acció i de pensament que 

indueix a la retallada parcial de l’anàlisi 

de la realitat. Que duu al curtterminisme 

i, per tant, a la pèrdua de perspectiva. A 

la contínua formulació de projectes. A la 

segmentació dels subjectes i les proble-

màtiques sense poder establir-hi relacions. 

D’aquesta manera els qui treballen en 

l’àmbit de la salut no tenen res a veure amb 

els qui treballen en el de l’agricultura o la 

prostitució, i, així, es generen veritables ab-

surds conceptuals: la història d’una dona 

que és migrant per endeutament i que, a 

més, s’ha de prostituir no es comprèn  de 

manera integral, i encara menys és inter-

vinguda amb una perspectiva integral; es 

parla de migració, però no d’avortament; i 

si es parla de prostitució no es fa referèn-

cia a la pobresa, i així successivament.

La institucionalització i la oenegització 

de les lluites socials han contribuït a em-

pobrir l’escenari feminista a les societats 

del Sud. Les ONG funcionen sobre la base 

d’estructures jeràrquiques de dones assa-

lariades vinculades les unes a les altres per 

funcions i corbes salarials qüestionables. 

El fenomen de l’ONG com un fi en si mateix 

és un fenomen estès. Mantenir l’aparell és 

més important que la qualitat o profunditat 

de la intervenció en la realitat concreta.

S’ha imposat un patró liberal. Totes les 

polítiques de l’estat o de les ONG parteixen 

d’un patró polític liberal que s’ha imposat 

sense discussió ideològica i, fins i tot, sen-

se cap consciència política. De forma au-

tomàtica s’opera sota una visió liberal de 

drets, on el feminisme s’ha convertit, en 

molts casos, en un afegitó del liberalisme. 

Tan fort és això que molts governs que es 

declaren, per exemple, socialistes o de vo-

cació socialista, en el cas de les polítiques 

cap a o per a les dones usen el patró liberal 

per a la formulació de qualsevol programa.

 

Als grans cercles de feministes, els irrita 

moltíssim la sola idea de parlar d’una fa-

llida revolució feminista, els disgusta, no 

l’assumeixen, ja que moltes consideren 
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que el feminisme no ha tingut la seva opor-

tunitat, no s’ha concretat realment com per 

parlar d’una revolució fallida. I és clar, en 

cert sentit tenen raó: què suposaria la con-

creció d’una revolució feminista?, la presa 

del poder estatal per part de les dones? Al-

guna forma de govern, potser?

Jo reafirmo la tesi de la fallida revolució 

feminista com una provocació imprescin-

dible per repensar el lloc dels feminismes 

en la lluita social. Per repensar la forma 

com els camps de lluita feminista han estat 

cooptats i deglutits per estructures esta-

tals. Per repensar, des d’una clau feminis-

ta, què suposa que moltes dones a escala 

mundial estiguin ocupant llocs de poder 

concebuts des del model masculí, patriar-

cal i capitalista, tant a Amèrica Llatina com 

a les tradicionals potències mundials. Què 

suposa la introducció de quotes de dones 

a exèrcits, policies i partits polítics? No és 

potser això suficient com per parlar d’una 

fallida revolució feminista? No és potser 

això una dada significativa que ens pot 

convidar a repensar les agendes de lluita 

i els pressupòsits polítics de les pràctiques 

anomenades feministes?

Els referents històrics, filosòfics i artístics 

Descolonitzar el
feminisme?

són eurocèntrics. Tota teoria i lluita so-

cial sembla haver de beure obligadament 

d’aquest verí absolutista i tractar d’explicar-

se en els termes, categories, epistemolo-

gies i referències culturals centreeuropees 

i nord-americanes. Les autores traduïdes, 

publicades i divulgades o surten d’aquest 

cercle acadèmic i polític o hi passen per 

rebre’n la legitimació. Aquesta realitat no 

només ha afectat les lluites i horitzons de 

lluita dels feminismes llatinoamericans, 

sinó el conjunt de lluites socials.

Enfront d’això l’única opció possible és la 

d’escriure teoria, formular utopies, analit-

zar fins al cansament, i en els nostres ter-

mes, tots i cadascun dels esdeveniments 

que ens envolten. Replantejar-nos tots i ca-

dascun dels referents històrics que susten-

ten els fets. Allò que aprenem a les nostres 

escoles i universitats i allò que veiem als 

nostres museus, el relat constitutiu de les 

nostres societats, no és sinó el reflex d’un 

colonialisme intern que ho ha impregnat 

tot, des de la literatura fins a l’arquitectura. 

Són moltíssims els i les intel·lectuals i els 

moviments històrics del continent que han 

anat esquerdant fa dècades aquesta noció 

anul·ladora, i si la tasca d’enderrocar la his-

tòria mateixa de la filosofia, de la humanitat 

i de l’art està per fer, la feina ha començat 

fa temps des de molts angles.

Aquesta tasca no és una tasca que jo ano-

menaria pròpiament descolonitzadora, 
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perquè no es tracta de reclamar l’absència, 

l’omissió o el nostre lloc en aquest cos 

teòric eurocèntric. Podem llegir a Hegel, 

Marx o Foucault des d’aquesta part del 

món amb la distància i desconfiança que 

la lectura mereix, podem fer una lectura 

crítica sense perdre l’aportació de qual-

sevol teoria o pràctica artística. El que no 

podem fer és constituir-nos en una prolon-

gació tardana de cap moviment, ni tampoc 

podem acceptar l’aplicació “universal” 

de categories. Una revisió de cadascuna 

d’aquestes categories és imprescindible, 

però encara n’és més la invenció d’altres 

categories i altres referents.

En aquest context crec que és un absurd 

plantejar-se la descolonització del femi-

nisme; el que nosaltres ens plantegem és 

la redefinició del feminisme. En el cas del 

feminisme la ubicació tradicional i correcta 

és veure’l com un moviment que neix en 

el context de la revolució francesa amb 

l’enunciació dels drets de les dones i pos-

teriorment amb les sufragistes. Assumir 

aquesta comprensió ens lligaria inevita-

blement a la seva arrel occidental europea, 

per això el que proposem és plantejar una 

visió planetària del feminisme. Assumir la 

pesada càrrega d’un feminisme il·lustrat 

europeu és pràcticament una pèrdua de 

temps; recollir la tradició de les lluites de 

les sufragistes, també ho és. Com a dada 

remota potser funciona, però com a punt 

de partida, de cap manera.

En aquest context ens plantegem la rede-

finició del feminisme com aquest conjunt 

de lluites col·lectives i individuals protago-

nitzades per les dones contra tota classe 

de manaments patriarcals, a escala pla-

netària, de forma simultània, en diferents 

èpoques i contextos socials i culturals. 

Lluites ancestrals de desobediència a 

mandats patriarcals i que han tingut lloc 

en diferents latituds de manera simultà-

nia i paral·lela. Lluites de les quals no te-

nim referència a causa del colonialisme 

intel·lectual i històric que sofrim a l’interior 

de les acadèmies. Al mateix temps, fa fal-

ta combinar aquesta definició amb el que 

anomenem el feminisme intuïtiu, que és la 

desobediència personal de cada dona en-

front de la disciplina patriarcal, sigui quina 

sigui la cultura, edat, classe social o lloc al 

qual pertanyi. Una desobediència perso-

nal no a partir de l’accés a un cos ideolò-

gic, sinó a partir de si mateixa i de les seves 

decisions existencials instal·lades en el 

seu dia a dia.

Això ens obliga a assumir la tasca d’una 

lectura feminista de la nostra història, 

de les nostres cosmovisions i del nostre 

temps i lloc polític. No ens situem ni re-

coneixem en un feminisme ni europeu  ni 

nord-americà, no en som una prolongació  

i menys encara una còpia tardana de les 

seves lluites, i quan parlem de patriarcat 

diem que no hi ha només una estructura 

patriarcal general, sinó moltes estructures 
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patriarcals que s’han d’identificar, descriu-

re i analitzar. Nosaltres ens hem proposat 

entendre la relació entre patriarcat i colo-

nialisme per desxifrar el lloc de les dones 

en les nostres societats i el lloc de les do-

nes llatinoamericanes en el context mun-

dial.

Patriarcat i colonialisme
El patriarcat no és un model de domina-

ció universal i indiferenciat general que 

es manifesta de manera idèntica a totes 

les societats: ja n’hi ha prou de concebre-

ho així. El patriarcat s’expressa a partir 

d’estructures històriques i socials particu-

lars específiques; per tant, hem de des-

mantellar aquest garbuix i, per fer-ho, cal 

detallar-ne cadascuna de les capes. 

En aquest context la relació entre patriar-

cat i colonialisme és un capítol ineludible 

per al feminisme llatinoamericà. Un capí-

tol fonamental per comprendre la relació 

directa entre colonialisme i opressió a les 

dones. El colonialisme, per reconfigurar el 

conjunt de la societat colonitzada, va ne-

cessitar operar d’una manera específica 

sobre les dones. Per tant, tampoc és pos-

sible entendre en profunditat el colonialis-

me si no ens obrim a analitzar-ne la relació 

amb el patriarcat. És redundant dir que 

quan parlem d’estructures colonials ens 

referim a un passat remot que encara té 

certa vigència i prolongació en estructures 

de dominació contemporànies.

És una anàlisi imprescindible per entendre 

la societat boliviana i el lloc que hi ocu-

pen les dones. Em refereixo a la societat 

boliviana perquè és on actuo i aquestes 

paraules cobren un sentit d’acció imme-

diata, però aquesta premissa s’estén, per 

descomptat, més enllà i, més encara, al 

conjunt del continent.

La dominació patriarcal no va
arribar amb els vaixells espanyols
La relació colonial explicada des  d’una 

història masculinitzada es presenta com 

una relació entre conqueridor i colonit-

zat. El conqueridor és el protagonista de 

l’explotació cruel, el conquerit és la víctima 

i el sotmès. El conqueridor és l’amo, el con-

querit n’és el vassall. El conquerit és també 

l’heroi de la resistència, el conqueridor és 

el que imposa el seu poder. 

En una història masculinitzada, on 

s’entremesclen els herois d’un costat 

i de l’altre, en un confús panorama de 

proeses, allò que queda submergit i ocult 

és la relació entre colonialisme i patriar-

cat. Queden ocultes les continuïtats entre 

les institucions patriarcals precolonials 

i les colonials, així com el paper que van 

jugar en el procés de consolidació de la 

conquesta i el llarg colonialisme. Per què 

aquestes connexions no han estat subrat-

llades? Per què no s’han fet evidents? Per 

què no se n’ha valorat el pes polític que 

han tingut? La resposta és més que obvia. 
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D’una banda, perquè els intel·lectuals que 

exalten la resistència indígena reescriuen 

avui, com fa centenars d’anys, la mascu-

linització de la història. De l’altra, perquè 

els intel·lectuals que veneren l’hispanisme 

s’assemblen molt als seus propis contrin-

cants: existeix un pacte patriarcal de silen-

ci quant a la subordinació de les dones. I, 

en aquest cas, la falta en la qual incorren 

no és únicament el fet d’ometre el lloc que 

ocupen les dones en un procés de colo-

nització, sinó també pel que es refereix a 

l’explicació sobre la colonització mateixa: 

no podem comprendre-la sense entendre 

abans els codis que el colonialisme intro-

dueix respecte el cos de les dones, que 

passen a formar part fonamental del botí 

colonial.

Esmentar la relació entre patriarcat i colo-

nialisme sembla un acte de traïció al ger-

mà i a la cultura pròpia, sospitós d’estar 

dirigit a afeblir la tesi anticolonial i a justifi-

car per endavant el conqueridor i, per tant, 

imperdonable. També per aquest motiu es 

tracta d’una relació que no pot mencionar-

se i que ha estat exclosa del mapa polític 

mental a l’hora de parlar de colonialisme i 

descolonització. És precisament la relació 

entre colonialisme i patriarcat la que ens 

permetrà entendre moltes continuïtats en-

tre un món precolonial i un món colonitzat.

Cada dona indígena o espanyola va ocu-

par un lloc específic, definit justament per 

aquesta continuïtat patriarcal entre una so-

cietat i l’altra. Al mateix temps, el lloc que 

van ocupar cadascuna d’aquestes dones, 

ja sigui l’índia o l’espanyola, estava per-

fectament fet a mida de les necessitats de 

dominació patriarcal i colonial. La domina-

ció patriarcal no va arribar amb els vaixells 

espanyols, encara que, de manera simplifi-

cadora, ens agradaria creure això. 

 

I la forma com es va consolidar la domina-

ció colonial, a partir d’estructures patriar-

cals, és una cosa que pertany a la memòria 

remota de les nostres societats, però que 

es manifesta actualment en una multiplici-

tat d’estructures de la relació home-dona.

El colonialisme produeix una combinació 

particular de la jerarquia home-dona amb 

la jerarquia racial ètnica i, d’això, en re-

sulta una complexa tipologia racialitzada 

d’homes i de dones. Aquesta fusió entre 

colonialisme i patriarcat és una matriu es-

tructuradora de totes les relacions socials, 

i  cap d’elles es troba fora de perill.

No hi ha punt de comparació entre la 

quantitat de pàgines que s’han escrit per 

entendre el colonialisme i les que s’han 

escrit buscant les petjades de les institu-

cions patriarcals en aquest procés. Crec 

que seria caure en un parany entrar en la 

discussió sobre la suposada plena horit-

zontalitat entre homes i dones al món andí 

abans de la conquesta, perquè d’aquesta 
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horitzontalitat no en queda cap petjada, si 

és que n’hi va haver. Explicito el meu es-

cepticisme sobre la possibilitat especula-

tiva d’una relació horitzontalment comple-

mentària entre homes i dones als Andes, a 

partir de les evidències actuals. Com pot 

ser que hagin sobreviscut, fruit de la resis-

tència, una sèrie d’institucions culturals 

andines, però l’horitzontalitat home-dona 

s’hagi convertit en un verticalisme rotund? 

Si és que la hi va haver, la conquesta va 

tenir la força de desmuntar-la a l’acte. Les 

dones, a més d’haver estat massivament 

violades, van ser també lliurades als con-

queridors en senyal d’aliança política. Al 

meu entendre, es va perllongar, de cara al 

conqueridor europeu allò que en l’Imperi 

inca era una pràctica política altament le-

gítima, com era la d’ entregar i recollir les 

dones i nenes escollides com a part del 

contracte de subordinació a l’inca per part 

de les comunitats, com ho demostra Irene 

Silverblatt al seu llibre Lluna, Sol i bruixes: 

gènere i classe als andes prehispànics.

Proposo especulativament, gairebé com 

qui col·loca un pont penjant sobre la his-

tòria, almenys per poder-nos fer un es-

quema polític, situar quatre grups dife-

rents d’institucions patriarcals que poden 

permetre’ns fer un diagrama de la relació 

entre colonialisme i patriarcat.

1. Aquelles institucions o mandats cultu-

rals, religiosos i polítics patriarcals estric-

tament espanyols i que van ser imposats 

a les dones espanyoles a les terres con-

quistades.

2. Aquelles institucions o mandats cultu-

rals, religiosos i polítics patriarcals estric-

tament precolonials i que van perviure 

al colonialisme i van ser imposats a les 

dones indígenes de manera subterrània 

a la norma colonial.

3. Aquelles institucions o mandats cul-

turals, religiosos i polítics patriarcals es-

panyols que es van complementar amb 

institucions patriarcals precolonials del 

món indígena i que van donar lloc a una 

mena d’aliança patriarcal entre conque-

ridor i colonitzat.

4. Aquelles institucions patriarcals es-

trictament espanyoles adoptades per 

l’univers indígena com a pròpies i apli-

cades sobre les dones indígenes com a 

mandat. 

Aquests quatre grups formen plecs dife-

rents de mandats, no són un tot i, al seu 

torn, són l’origen d’una sèrie àmplia i com-

plexa de jerarquies socials racials, sexuals i 

genèriques que tenen expressions i conse-

qüències contemporànies. Mirar-les com 

un tot és simplificador perquè no són un 

bloc. Estan superposades les unes amb les 

altres. I aquesta estructura patriarcal en ca-

pes de dominació ens exigeix, primer, una 
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anàlisi en profunditat; segon, pràctiques 

polítiques que no es quedin a la superfície 

i, tercer, poder diferenciar la forma com 

opera cadascuna d’elles. Repeteixo: no es 

pot parlar de patriarcat com un bloc gene-

ral compacte.

El que em sembla interessant plante-

jar, com a primera conclusió que les ca-

racteritza, és el fet que aquests grups 

d’institucions culturals, religioses i polí-

tiques tenen com a objecte fonamental 

reglamentar el contracte sexual i la repro-

ducció. Són institucions que concentren el 

seu control sobre el cos de les dones. 

El colonialisme introdueix un tipus de 

contracte sexual per a la unió home-dona 

blancs i un altre tipus de contracte sexual 

paral·lel per a la relació índia-indi; atorga 

a l’home blanc un doble codi d’accés si-

multani a les dones blanques i a les índies, 

però sota estatus diferents; recull les ins-

titucions precolonials i aprofita el caràcter 

d’objecte d’intercanvi polític de la dona 

índia per consolidar el colonialisme a tra-

vés de l’aliança patriarcal conqueridor-

conquerit.

La relació precolonial home-dona, tingués 

el caràcter que tingués, és completament 

permeada pel colonialisme; l’índia adqui-

reix un valor diferent, igual que l’indi. No 

només es modifica la relació a partir de la 

introducció de dos nous actors, l’home i la 

dona blanca, sinó que també queda modi-

ficada la relació indi-índia perquè hi entra 

en joc la mirada colonial. El resultat d’això 

és un disciplinament colonial del desig 

eròtic.

El racisme no és només una construcció 

de jerarquia colonial, sinó fonamentalment 

patriarcal. 

Com ha de circular socialment el desig 

eròtic? Quines són les relacions eròtica-

ment legítimes i quines no? Quin significat 

i valor social té, en termes eròtics, un cos 

blanc respecte d’un cos morè?

Aquests tres nuclis de control sobre la cir-

culació del desig estan atrapats en un pro-

cés històric de disciplinament colonial. Ve-

nim d’un disciplinament colonial del desig 

eròtic que està subterràniament controlat 

per normatives colonials instal·lades sobre 

la base de la continuïtat patriarcal entre 

colonitzadors i colonitzats. La construc-

ció de la jerarquia racial prové d’aquest 

conjunt de normes invisibles i ancestrals. 

El nostre origen és la prohibició, la per-

secució i la violència, i això no és només 

una herència passada que carreguem i 

que hem de superar, sinó alguna cosa que 

segueix passant en el nostre present. És 

una espècie de tirania de la qual no acon-

seguim desprendre’ns i on es conreen i 

multipliquen tota mena de complexes, je-

rarquies, violències i tares socials.
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El desig ni ha circulat ni circula lliurement 

per la societat i s’ha disciplinat sota un 

codi colonial de dominació, és per això 

que no podem parlar de mestissatge. 

A causa d’aquesta domesticació colonial 

del desig eròtic sexual, jo prefereixo parlar 

de bastardisme, i no de mestissatge. Va ha-

ver-hi barreja, sí; la barreja va ser tan vasta 

que va abraçar la societat sencera, sí, però 

no va ser una barreja lliure i horitzontal. Va 

ser una barreja obligada, sotmesa, violenta 

o clandestina, la legitimitat de la qual sem-

pre va estar subjecta a xantatge, vigilància 

i humiliació. 

El mestissatge, per tant, és una veritat a 

mitges, i si se’n treu la capa de vergonya 

i hipocresia es diu bastardisme. El mestis-

satge és una veritat a mitges i si se’n treuen 

maquillatges, dissimulacions i disfresses 

se’n diu bastardisme. El mestissatge és 

una veritat a mitges d’un lloc social brutal-

ment conflictiu, feridorament irresolt, ardo-

rosament il·legítim i centenars de vegades 

prohibit. És un acte alliberador dir-ho amb 

nom propi i poder expressar que aquí no hi 

ha mestisses sinó bastardes. Tant la condi-

ció de blanques com la d’indígenes és una 

espècie de refugi fictici per tapar allò que 

és més angoixant, que és la pregunta irre-

solta de l’origen.

No hi ha blanques sinó bastardes, no hi ha 

indígenes sinó bastardes.  

Si en aquestes terres haguéssim d’escriure 

un Gènesi, hauria de començar amb la pa-

raula violació. La primera escena de crea-

ció que contemplaríem no seria la d’Adam 

i Eva jugant al paradís, sinó la de la viola-

ció de la nostra mare per part del nostre 

pare. Tenim un vincle directe amb la vio-

lada i amb el violador, i davant l’horror de 

l’origen el que s’ha fet és substituir aques-

ta escena per una faula maniquea que es-

tova els complexes i maquilla les cicatrius.

Allò més important és caracteritzar el pa-

triarcat llatinoamericà com una estructura 

colonial que estableix la jerarquia racial 

sexual. Això no vol dir, de cap manera, que 

el patriarcat és una cosa portada amb la 

colònia, sinó que la complexitat dels man-

dats patriarcals tenen una arrel tant co-

lonial com precolonial. I es manté vigent 

a través d’una jerarquia racial i sexual, la 

qual cosa ens permet comprendre el lloc 

de les dones a les nostres societats. 

Particularment a Bolívia, el paper del movi-

ment indígena és fonamental i la compren-

sió d’aquestes estructures ens permet en-

tendre la forma com el moviment indígena 

ha adoptat els mandats inquisitorials colo-

nials com a propis i els defensa donant-los 

una nova vigència contemporània amb la 

prohibició de l’avortament, l’obligatorietat 

del matrimoni, la censura del cos nu i del 

plaer i la persecució homòfoba del món 
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marica. Una vegada més, davant d’una 

constatació així afirmem que no es pot 

descolonitzar sense despatriarcalitzar. El 

moviment indígena no podrà emprendre la 

tasca de descolonització plantejada sense 

revisar-ne l’adhesió a la norma inquisitorial 

patriarcal.

La revolució feminista té nom pro-
pi: despatriarcalització
Aquesta proposta ens permet situar la llui-

ta feminista en aquesta part del món com 

a part de la lluita per la descolonització i, al 

mateix temps, posar en dubte les pressu-

posicions de la descolonització a partir de 

la proposta de despatriarcalització.

Sembla un joc de paraules: així com no es 

pot descolonitzar sense despatriarcalitzar, 

no es pot despatriarcalitzar sense desco-

lonitzar.

Allò que necessitem com a moviment no 

són drets, sinó utopies. Horitzons de llui-

ta que ens permetin apartar les energies 

del feminisme d’aquesta mena de parany 

liberal en el qual el projecte colonial de la 

cooperació internacional i els estats ens 

han ficat. Horitzons de lluita utòpics que 

ens duguin a la reconceptualització de 

tots i cadascun dels pressupòsits teòrics 

del feminisme i al repensament complet de 

les categories i llenguatges de lluita i, en 

aquest context, ens ajudin a superar -d’una 

vegada per totes- l’ús de la categoria gè-

nere, així com a repensar el subjecte de la 

lluita feminista. Tot això suposa la despa-

triarcalització.

El problema no és ocupar amb dones la 

casa de l’amo, dones a les policies, als 

exèrcits, als parlaments, a les alcaldies o 

als governs. El problema i el desafiament 

és la capacitat de posar en qüestió les es-

tructures, lògiques i sentits de totes i ca-

dascuna d’aquestes institucions.

La despatriarcalització representa aquesta 

nova reinvenció del feminisme sencer per-

què suposa al mateix temps un horitzó de 

lluita no liberal -i tampoc d’inclusió, sinó de 

desmuntatge del patriarcat com a estruc-

tura de poder-; una metodologia de pràc-

tica política que suposa la capacitat de 

descodificar, desmuntar, desmantellar els 

mandats i estructures patriarcals i, alhora, 

el reconeixement d’un nou punt de parti-

da, és a dir, que des del complex univers 

de les dones, aquest procés de despatriar-

calització de facto s’està donant.

La rebel·lió de les dones: figures 
per entendre la despatriarcalitza-
ció
Estic parlant d’una rebel·lió muda que ra-

dica en una sèrie de fenòmens massius 

que estan canviant de manera silenciosa 

el panorama de les relacions socials a les 

nostres societats i que són rebel·lions que 

representen ruptures a les quals la socie-
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tat reacciona amb una espècie de neurosi 

perquè no les vol ni veure, ni assumir com a 

tals. Aquestes ruptures, que protagonitzen 

les dones a escala continental, es troben 

reflectides en la ruptura de tota divisió se-

xual del treball, l’emancipació econòmica 

de facto, la pràctica il·legal de l’avortament 

de forma massiva, el rebuig de les dones a 

sotmetre’s a la violència masclista, la rup-

tura de la divisió sexual del coneixement, 

entre moltes altres desobediències quoti-

dianes. 

La rebel·lió que roman amagada i silencia-

da darrere de cada cas de violència mas-

clista. La rebel·lió que fa que cap dona 

senti que ha de ser mare per obligació. La 

rebel·lió que qüestiona el matrimoni com a 

acte d’apropiació d’una dona per part  d’un 

home. La rebel·lió que porten dins del cos 

els centenars de milers de dones que, a tot 

el continent, lluiten per la seva emancipa-

ció econòmica, que envaeixen les aules 

universitàries i trenquen totes i cadascuna 

de les regles del sexisme que prohibeixen 

a les dones somiar i ser lliures. 

Es tracta d’una rebel·lió de facto que no 

va impulsada per polítiques de cap tipus, 

és una rebel·lió inconnexa però que, així i 

tot, té la força per canviar el rostre de les 

ciutats del nostre continent i canviar les 

regles de l’economia perquè ha tingut la 

capacitat de construir un teixit social de 

subsistència que és un autèntic univers de 

creativitat. 

Una rebel·lió que ha posat en dubte la ma-

ternitat com a obligació i el lloc absolut del 

pare com a proveïdor. Tot aquest gran fe-

nomen de ruptura cultural i econòmica, de 

ruptura afectiva i de fugida de les estruc-

tures de dominació és el que jo anomeno 

despatriarcalització. Despatriarcalització 

com a realitat donada i, també, com a punt 

de partida.

Les dones llatinoamericanes estem en el 

camí de tornar-nos a apropiar dels nostres 

cossos, de les nostres voluntats i de les 

nostres decisions i, ara com ara, l’estratègia 

més efectiva per fer-ho està sent la fugida 

de les estructures familiars i culturals que 

ens encadenen. Des del punt de vista ins-

titucional són estratègies alegals i il·legals, 

no responen a allò que està permès o pro-

mogut per cap institució. La propaganda 

del matrimoni, la maternitat o la cosificació 

de les dones, al nostre continent, és inten-

siva; per tant, estem parlant d’una resposta 

històrica contestatària a l’ordre i a l’haver 

de ser amb els quals creixem les dones. No 

és una rebel·lió de les elits, sinó dels sec-

tors populars. Estem davant d’un corrent 

desobedient massiu instal·lat en els sec-

tors socials més diversos. Aquesta rebel·lió 

no assumida com a tal, aquesta rebel·lió 

subterrània és el punt de partida, és el cal-

do de cultiu de la despatriarcalització com 

a utopia feminista.
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La despatriarcalització com a horitzó ens 

inspira i ens imposa la revisió del subjecte 

polític del feminisme, que ja deixa de ser 

la dona en general. Substituïm la dona per 

la fugitiva que és capaç de fugir. Substi-

tuïm la dona per la desobedient que opta 

pel seu propi camí. Substituïm la dona per 

la conflictiva que és generadora de pro-

blemes allà on va. Substituïm la dona per 

l’exiliada econòmica que és capaç de sor-

tir a la recerca de subsistència afrontant 

una condició de pària. Substituïm la dona 

en abstracte per l’avortera i la que avor-

ta, les quals s’encaren amb el mandat de 

maternitat cada dia. Es tracta d’una sèrie 

fecunda i inesgotable de figures de dones 

que no són heroïnes, sinó que són assen-

yalades pel seu comportament, per la seva 

rebel·lia. Si ajuntem totes aquestes assen-

yalades, fugitives i desobedients, tenim un 

subjecte polític indigest i impossible de 

disciplinar, ni conciliar: les boges.

L’estat i la despatriarcalització 
Aquests processos massius que acabo de 

descriure es donen de facto i moltes vega-

des de manera alegal, il·legal i enfrontant 

les pròpies estructures d’estat. 

S’esdevenen fora de l’estat, fora de l’aparell 

jurídic, creant teixit social no jurídic, no ins-

titucional. L’exemple més clar el trobem en 

l’economia informal que opera per fora de 

les xarxes institucionals, però que al mateix 

temps és vital per a les economies formals i 

per a la satisfacció d’una sèrie de necessi-

tats que només en l’economia informal es-

tan a l’abast de qualsevol. Abarateix el cost 

de la vida i suprimir-la és, per a qualsevol 

estat, impossible. Per tant, l’administració 

no suprimeix el teixit social que l’economia 

informal ha creat, però sí que el fustiga 

permanentment, li fa xantatge i crea meca-

nismes per xuclar-ne tot l’excedent econò-

mic, per exemple a través de la bancaritza-

ció del moviment econòmic que generen 

totes aquestes dones comerciants.

Un altre exemple molt eloqüent del teixit 

social paraestatal que s’ha anat formant 

entorn de les microrebel·lies de les dones 

és el canvi dins l’estructura familiar. Mentre 

que l’estat, amb tota la seva normativa i tot 

el seu imaginari, gira entorn d’una família 

nuclear que considera el pare com a pro-

veïdor i cap, l’estructura familiar de facto 

gira al voltant de la mare, és una estructura 

amb altres xarxes de solidaritat més com-

plexes i que, en molts casos, expulsa el 

pare o en qüestiona l’autoritat. Així doncs, 

es tracta d’una estructura que és producte 

de la ruptura de les dones amb el contrac-

te sexual estatal que ens nega el plaer, la 

llibertat i el poder de decisió sobre les nos-

tres vides i els nostres fills i filles. És una 

estructura que l’estat nega,  la legitimitat 

de la qual sempre es posa en dubte, a més 

de fustigar-se des de l’aparell educatiu, 

l’aparell jurídic o des de tots dos al mateix 

temps.
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El paper que compleixen els estats i go-

verns és, entre d’altres, el d’intentar con-

tenir, domesticar i disciplinar les dones. 

Els estats no acompanyen els processos 

d’emancipació de les dones, i encara 

menys els promouen a partir de les le-

gislacions que atorguen drets. Tot això 

és propaganda liberal falsa. El que els 

estats han produït és moltíssima retòrica 

d’igualtat que es contradiu amb la relació 

que realment estableixen amb les dones. 

La retòrica produïda no és innòcua, ja que 

persuadeix i confon sobre el veritable pa-

per que, avui dia, al segle XXI, estan jugant 

els estats envers les dones. Aquesta retòri-

ca, en molts casos, està dirigida a contenir 

des de la institucionalitat un procés que és 

antiinstitucional, com és el de la desobe-

diència massiva de les dones als mandats 

patriarcals. El conflicte, avui dia, encara 

està instal·lat dins els murs de la família, 

és un conflicte privat, dispers, no massiu, 

no polític, no social. Per això, per exemple, 

s’ha batejat la violència masclista contra 

les dones com a violència “intrafamiliar”. 

Aquest terme situa el conflicte dins de la 

família i fora de la societat. Dins de la famí-

lia i com una cosa que no interpel·la l’estat 

i que no hi té a veure. Qualificar la relació 

entre l’estat i les dones com a merament 

discriminatòria, no només és simplificar les 

coses, sinó que és minimitzar el conflicte 

entre l’estat i les dones.

La relació entre l’estat i les dones com a 

no subjecte polític, com a mudes, com a 

conglomerat, no com a interlocutores, sinó 

com una espècie de reservori de lliure dis-

posició, necessitaria ser explicada en un 

llibre sencer. No n’hi ha prou tampoc dient 

que estem enfront d’estats patriarcals, per-

què el caràcter patriarcal dels estats no és 

un adjectiu, sinó un fet estructural i que-

dar-nos amb aquesta frase gastada ajuda 

poc a desvelar-ne la relació amb les dones.

Si haguéssim de qualificar la relació entre 

l’estat i les dones jo diria que és, de manera 

simultània, una relació  utilitària, xantatgis-

ta, persecutòria, esquizoide i neuròtica.

Des del meu punt de vista, on més clara-

ment podem analitzar les relacions entre 

l’estat i l’univers de les dones és en el con-

trol sobre la sobirania del cos, la reproduc-

ció i el treball de les dones. Per això, els 

subjectes que per excel·lència reflecteixen 

les relacions entre l’estat i les dones són 

les putes, les mares i les mestresses de 

casa, convertides en comerciants i en exi-

liades del neoliberalisme.

Les relacions amb la maternitat i la pros-

titució són dos camps que els estats his-

tòricament han regulat i han convertit en 

temes centrals dels seus programes. El pri-

mer, vinculat a la reproducció i l’altre, vin-

culat al control sobre el cos de les dones.

No entraré en detalls, tot i que en el llibre 
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Ninguna mujer nace para puta, li dedico un 

capítol a la relació entre estat i prostitució. 

Plantejo que l’estat patriarcal és un estat 

proxeneta que, mentre criminalitza i asset-

ja la puta, protegeix el client. L’estat proxe-

neta cosifica el cos de “la puta” en funció 

de les “necessitats” del client. Converteix 

el cos de la puta -que considera contami-

nant, perillós i malalt- en mera vagina al ser-

vei del client. Aquesta relació entre l’estat 

proxeneta i el cos de la puta serveix per en-

tendre com el cos de les dones es cosifica 

i es torna funcional segons les necessitats 

de l’estat patriarcal. Aquest fet juga a favor 

de l’estat, ja que s’ha aconseguit mostrar 

la puta com un no subjecte que està fora 

de la societat. S’ha aconseguit aïllar-la 

socialment i instal·lar en l’imaginari social 

que tot allò que li passa es troba fora de les 

relacions socials. Nosaltres, en canvi, plan-

tegem que la relació de l’estat amb la puta 

és el model de la relació entre l’estat i les 

dones. La puta es converteix en un subjec-

te eix de la condició de les dones en una 

determinada societat. El que l’estat fa amb 

les dones en situació de prostitució és el 

que l’estat fa amb el conjunt de les dones 

de moltes altres maneres.

Per això totes tenim, en certa manera, un 

estatus de putes dins la societat patriarcal i 

la forma universal de desqualificació d’una 

dona és dient-li “puta”, és una qualificació 

vàlida per a qualsevol dona.

 

Anirem exemplificant i desglossant les re-

lacions de l’estat amb les dones. 

Vigilància de la mare: tota dona que 

entra en una situació de conflictivitat -en-

cara que sigui mínima- amb el pare dels 

seus fills i de les seves filles sap que l’estat 

protegirà el pare i posarà la mare sota vi-

gilància social, policíaca i psicològica. 

Qualsevol pare està protegit per l’estat per 

endavant i pot llevar els fills o filles a una 

mare, però no qualsevol mare pot llevar-los 

al pare. El pare té, a través dels fills i de les 

filles, un doble poder de control i pressió 

sobre la mare, és un poder que l’estat li ha 

atorgat al pare de manera directa i especí-

fica. La mare ha de demostrar que és bona; 

explicar per què no treballa i es dedica a la 

criança, o per què treballa i així pot mante-

nir-los, o per què no té cap vincle sexual o 

afectiu amb cap home que no sigui el seu 

marit, o per què té un vincle afectiu amb 

els seus fills i filles. Cap pare ha de demos-

trar la qualitat de la seva paternitat perquè 

no hi ha pare dolent.

Els casos més dramàtics d’aquesta tensió 

entre la mare i el pare pel dret a la tinença 

dels fills i filles són, precisament, els de 

les dones en situació de prostitució, en 

els quals la doble moral de l’estat queda 

completament exposada. Qualsevol es-

tat desqualifica la maternitat d’una dona 

en situació de prostitució, qualsevol estat 

qüestiona una mare en situació de pros-
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titució quant a la seva condició de mare. 

Però, al mateix temps, cap burocràcia ve-

rifica ni examina la intencionalitat real del 

pare de criar els fills i filles. Només fa falta 

la voluntat de fer xantatge a la mare per-

què gaudeixi de la protecció estatal. És un 

fenomen social freqüent que els pares que 

aconsegueixen arrabassar els fills i filles a 

la mare, acaben delegant la criança a les 

àvies, les ties paternes o les madrastres. 

No disputen el lloc de la mare per ocupar-

lo ells com a pares.

Exaltació utilitària de la maternitat: els 

estats, en una relació utilitària, fomenten o 

frenen la maternitat segons els convé. Tots 

els estats exalten la funció materna, la ma-

ternitat i les mares fins al punt que se sim-

bolitza la pàtria com una mare. L’exaltació 

de la maternitat gira sempre i únicament 

entorn de l’embaràs i del bebè, com si la 

maternitat estigués circumscrita al part. En 

aquest context, la relació entre l’estat i la 

mare és una relació neuròtica en la qual 

l’administració ressalta allò que li convé i 

omet tot el que no li serveix i no està dis-

posada a assumir des de la responsabilitat 

estatal, com és la criança. Al mateix temps, 

l’estat reconeix les dones només quan són 

mares: si una dona no és mare, el seu valor 

social serà menystingut.

Negació del conflicte entre l’estat 
i les dones
L’esquizofrènia estatal en la seva relació 

amb les dones està present en una sèrie 

de fenòmens socials, però on més clar es 

veu és en la violència contra les dones. 

Tots els estats es declaren enemics de la 

violència contra les dones, protectors de 

la “dona”.  Majoritàriament aquestes decla-

racions no se sostenen amb mesures reals 

i són merament enunciatives. I el que els 

estats realment estan aconseguint garan-

tir és la impunitat de la violència contra 

les dones i el càstig eficient i immediat de 

qualsevol dona que es defensi i mati el vio-

lador. En aquests casos no es faran servir 

els arguments de legítima defensa, o de 

violència de gènere, sinó que es tractaran 

com simples assassinats.

En el cas de la violència contra les dones, 

l’estat no només garanteix la impunitat de 

l’agressor a través d’un aparell policíac 

còmplice del violent i d’un aparell jurídic 

burocràtic i corrupte; l’estratègia estatal és 

aconseguir circumscriure el conflicte dins 

dels murs de l’àmbit privat i no plantejar-lo 

com un problema social de primer ordre. 

Aconsegueix al mateix temps relativitzar el 

context de relacions de poder de l’home 

sobre la dona, així com fer completament 

invisible  el fet que aquesta violència és 

fruit del desacatament de les dones al con-

tracte sexual vigent i, com a conseqüència, 

del ressentiment masclista contra aquesta 

revolta existencial que estan sostenint les 

dones. El que està en joc no és el cop de 

Pedro contra Maria, el que està en joc és la 
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vigència d’un contracte sexual de subordi-

nació de les dones als homes i és això el 

que els estats estan protegint.

Finalment està la relació d’omissió de les 

dones del panorama polític: les dones 

no existim. Els estats en tracten els temes 

centrals sota una lògica masculina, mas-

culinista i masclista en què només existei-

xen els homes i les dones són excloses del 

mapa polític i social. Masculí perquè està 

protagonitzat per homes, masculinista 

perquè està constituït per la interlocució 

exclusiva entre homes i masclista perquè 

està dirigit a garantir els interessos i privile-

gis masculins de qualsevol societat.

Aquelles dones que formen part dels apa-

rells estatals es comporten sota el mateix 

esquema de valors i en cap cas troben re-

lació entre la seva condició de ser dones i 

el lloc que ocupen, elles mateixes actuen 

sota l’esquizofrènia estatal. L’estat, format 

per homes i per dones que no es conce-

ben des de la seva condició de dones, 

dialoga i negocia amb una societat com-

posta per homes i aparta tot el vast i com-

plex univers de les dones de tot allò que és 

transcendental. L’estat té els homes com a 

interlocutors exclusius de la societat.

Despatriarcalitzar l’estat?  
D’altra banda, no és només irònic, sinó tam-

bé caricaturesc el fet que el recentment 

refundat Estat bolivià tingui una Unitat de 

Despatriarcalització que depèn del Vicemi-

nisteri de Descolonització i que ambdues 

estructures estiguin inserides en el Minis-

teri de Cultures. És també irònic el fet que 

la companya que és directora d’aquesta 

unitat és una dona indígena kallawaya. 

Tot això és un arrodoniment de la simula-

da correcció política que ha aconseguit el 

govern d’Evo Morales. La Unitat de Despa-

triarcalització no té ni una sola política de 

fons i difícilment aconsegueix definir a què 

es dedica. De manera desencertada, fa 

dos anys van promocionar matrimonis in-

dígenes massius, comandats pel propi Evo 

Morales, que es realitzaven sota el model 

del matrimoni judeocristià, però amb un 

rostre i una aparença més aviat folklòrica. 

És, sens dubte, per a qualsevol que faci la 

més superficial de les anàlisis,  una institu-

ció sense pressupost, sense poder i sense 

contingut ni funcions. Tan sols es tractava 

de minorar la força ideològica de Mujeres 

Creando com a moviment feminista amb 

capacitat analítica i crítica. La Unitat fun-

ciona com un departament de propagan-

da que té com a única funció transmetre 

la idea aparent que quan es tracta de do-

nes indígenes la cosa és diferent i ells són 

l’única paraula autoritzada.

Es pretén crear una separació entre “les 

dones indígenes” i “les dones urbanes”.

L’Estat plurinacional bolivià té les mateixes 

tares en la seva relació amb les dones que 
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les que va tenir l’Estat republicà, liberal i 

colonial. 

Ha ampliat la presència de dones, però 

sota el mateix reduccionisme patriarcal 

de sempre: la representació política de les 

dones es basa en un criteri biològic i no 

ideològic, i, d’aquesta manera, s’implanta 

la idea que qualsevol dona que ocupa un 

càrrec públic, sigui de representació o de 

designació, ho fa com a representant de 

les dones pel sol fet de tenir un úter i sen-

tir-se dona. Això implica l’espoliació de les 

dones de l’exercici mateix de la política, el 

nucli de la qual és el desenvolupament i la 

discussió ideològica. Aquesta simplifica-

ció de la representació política de les do-

nes té un aparell propagandístic que mal-

barata els diners públics tan abusivament 

que podríem dir que ha condit sense haver 

de complir ni una sola tasca de discutir, di-

rimir o analitzar què vol dir representació 

política.

No es tracta de despatriarcalitzar l’estat: 

els feminismes de la igualtat han acudit a 

buscar-ne la protecció, perquè sigui l’estat 

el que l’exerceixi en la dona que estigui 

sent agredida per l’home. A aquesta visió 

li ha mancat l’anàlisi del que l’estat és i re-

presenta. L’estat no és un tutor imparcial, 

no és l’expressió del bé comú. L’estat, com 

acertadament defineix i descriu Lenin, és 

sempre l’expressió de relacions de poder 

i d’hegemonies històriques i, en aquest 

context, l’estat és estructuralment patriar-

cal. Si l’estat és un instrument del patriar-

cat, si una de les formes d’estructuració 

del poder patriarcal és l’estat, plantejar-ne 

la despatriarcalització  no passa de ser un 

absurd al servei del mateix patriarcat i del 

mateix estat.

Tampoc la Unitat de Despatriarcalització, 

creada per l’Estat bolivià, pot ser presa 

seriosament, no només perquè es tracta 

d’una unitat perifèrica, sinó perquè això 

és novament perdre la iniciativa i permetre 

que la discussió entorn de les dones com 

a subjecte polític estigui encaixonada en 

l’especificitat i la perifèria. Els estats mo-

derns han demostrat àmpliament que po-

den crear tot tipus d’unitats burocràtiques 

per a l’atenció d’aquests “altres”, els inte-

ressos dels quals no representen, i, estruc-

turalment, quedar intactes. La versatilitat 

retòrica dels estats és part d’una organit-

zació perversa.

La discussió entorn de l’estat no passa per 

quedar-se en el debat sobre les polítiques 

mesquines de cara a les dones o entorn de 

les reformes legals que duu a terme. Això 

és un error, és caure en el seu parany. No 

és una reforma legal el que volem, ni la 

conquesta retòrica d’un dret escrit en una 

llei.

No es tracta d’entrar en el joc de conces-

sió-demanda en el qual estan immersos 
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tots els moviments socials que es rela-

cionen amb l’estat. En el cas de les do-

nes aquest joc amb l’estat encara és més 

suïcida perquè qualsevol cosa que l’estat 

atorga a les dones es troba dins l’esquema 

de relacions utilitàries, xantatgistes, per-

secutòries, neuròtiques o esquizoides. I, 

d’aquest joc, en surten sempre enfortits 

l’estat i el patriarcat.

Són concessions que neguen tot conflicte 

entre l’estat i les dones, quan de fet hi ha 

un conflicte que requereix ser anomenat i 

dibuixat. Són concessions dirigides a cir-

cumscriure el problema a un àmbit mera-

ment privat, quan de fet hi ha un conflicte 

públic que depassa els murs del món pri-

vat, i, finalment, són concessions dirigides 

a l’acatament per part de les dones del 

contracte sexual patriarcal, el qual hem 

aconseguit posar en qüestió i esquerdar-

ne la legitimitat.

Per comunicar-se amb Mujeres Creando:

www.mujerescreando.com

www.mujerescreando.org

www.radiodeseo.com

mujerescreando@entelnet.bo
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