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Presentació
A continuació presentem els continguts i les idees més rellevants del primer cicle 
Sabers del Sud organitzat per SUDS el juliol de 2018. En ell han participat dones del 
Brasil, Bolívia, Colòmbia i Guatemala que ens han parlat de comunicació i expres-
sions artístiques i ens han explicat com les utilitzen per fer front a les violències 
patriarcals.

La idea d’organitzar un cicle sota el títol Sabers del Sud va sorgir després d’anys 
de treball en comú amb organitzacions de dones i feministes d’Amèrica Llatina, el 
Marroc i Palestina i de la necessitat d’explicar que la comprensió del món és molt 
més àmplia que l’occidental, que existeixen altres formes d’entendre la vida.  

A través d’aquestes jornades, i de manera transversal en totes les activitats que 
organitzem, tractem de posar en valor i reivindicar els coneixements de grups soci-
als i col·lectius que han estat històricament estigmatitzats i exclosos pel sistema 
capitalista, colonialista i patriarcal. En la línia de la Teoria de les Epistemologies del 
Sud, proposta per Boaventura de Sousa Santos1,  i partint de la “sociologia de les 
absències”, del mateix Sousa, hem volgut aprendre de les veus oblidades, trencar 
amb la concepció que els coneixements “vàlids” són els del món occidental, els 
de l’acadèmia, els que provenen del món “desenvolupat” i “civilitzat”. Hem volgut 
saber del coneixement situat de les persones que no escriuen la Història, però la 
construeixen diàriament.  

Com a part activa que ens sentim de l’internacionalisme i el feminisme, entesos 
com a moviments globals de transformació, ens comprometem amb propostes de 
dones i pobles que mantenen i preserven els seus coneixements, cosmovisions i 
dignitat. Aquestes propostes formen part del seu bagatge polític i de resistència 
enfront de problemàtiques globals i comunes a tota la humanitat: defensa del ter-
ritori i el medi ambient, eradicació de totes les discriminacions i desigualtats, en 
la qual s’inclou la temàtica que abordem en aquestes Jornades: lluita contra les 
violències patriarcals.

Partim de la idea que la comunicació i l’art poden retroalimentar discursos i expres-
sions que perpetuen l’imaginari patriarcal contra les dones. No obstant això, com 
bé sabem les organitzacions feministes, són també eines essencials per desmun-
tar el relat patriarcal, proporcionar una nova interpretació de la realitat, crear noves 
narratives, i fer front a les violències. És des d’aquesta mirada amb la que hem 
concebut les Jornades.

El poder transformador de la comunicació s’eixampla si l’entenem en tota la seva 
amplitud. Com hem pogut comprovar en el cicle de Sabers del Sud, i esperem que 
aquesta publicació sigui també una mostra, la comunicació s’expressa a través de 

1  Veure Bibliografia al final del document
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diferents formats: teatre, música, poesia, ràdio, art urbà, xarxes socials, etc. La co-
municació trobarà en cadascuna d’aquestes estratègies, mecanismes efectius per 
enfrontar les violències i arribar a públics més diversos. Tan sols cal donar-li la 
intencionalitat política, transformadora i transgressora per utilitzar-la amb aquesta 
finalitat, igual que ho fan les dones i organitzacions que apareixen en aquest docu-
ment.
Finalment, voldríem assenyalar que les experiències que recollim en aquesta publi-
cació són també respostes de moviments feministes llatinoamericans als escena-
ris de tensió als quals s’enfronten, posant en valor els seus coneixements. Algunes 
de les reflexions sorgides ens interpel·len i queden com a debats oberts, que espe-
rem poder continuar abordant.
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I. Marc teòric
Les violències a les que s’enfronten les dones en diferents llocs del món són múlti-
ples, complexes i es produeixen en tots els àmbits de la vida. Tenen un caràcter multi-
causal i multidimensional, com per exemple les violències exercides en una relació de 
parella, o en el context d’una guerra o a través d’una política pública. Les diferents ma-
neres en les quals es produeixen, es fonamenten, es justifiquen, i l’impacte que tenen 
en la vida de les dones, han de ser enteses i analitzades a nivell relacional i sistèmic.

Si bé aquestes violències tenen com a causa comuna el sistema patriarcal, que 
col·loca les dones en situació de desigualtat i subordinació respecte als homes, i a 
tot el que representa el masculí, és indispensable tenir en compte de quines dones 
estem parlant, quin lloc del món habiten, quins altres sistemes de dominació les 
violenten i quines són les seves estratègies de resistència.

Les lluites del moviment feminista, dels moviments de dones, els estudis i recer-
ques a nivell internacional han fet visible i denunciat que no existeixen llocs, espais 
i etapes de la vida en què les dones o nenes no hagin experimentat violència d’algun 
tipus: sigui en les relacions de parella, en la família, en la comunitat, en l’espai pú-
blic, per part l’Estat o les seves institucions. 

En totes les violències, el patriarcat opera amb els seus mandats, normes, instituci-
ons, imaginaris, discursos, símbols, representacions, exercint poder i control sobre 
les vides i cossos de les dones per a disciplinar-les, sotmetre-les i subordinar-les. 
No obstant això, aquest marc d’anàlisi és insuficient i incomplet quan es tracta de 
dones els contextos històrics i socials de les quals han estat impactats pel colonia-
lisme, el racisme i el capitalisme, sistemes de dominació que operen de manera ar-
ticulada i simultània constituint una complexa matriu de poder que forma part d’un 
entramat global, tal com demostren les participants del Brasil, Bolívia, Colòmbia i 
Guatemala a través de les seves vivències i intervencions en aquestes Jornades, 
celebrades a Barcelona.

A Amèrica Llatina les violències contra les dones no poden entendre’s sense tenir 
en compte el que va comportar la colonització per a homes, dones, pobles i terri-
toris. El colonialisme, el racisme, el capitalisme i el patriarcat occidental2 es van 
imposar a través de la violència, el genocidi, la violència sexual en els cossos de 
les dones, el tràfic d’éssers humans -l’esclavisme-, la destrucció de formes de vida, 
la inferiorització i l’anihilament de subjectivitats, cosmovisions, espiritualitats, així 
com el saqueig i l’espoli de terres i béns. D’aquesta manera es va implantar un ordre 
jeràrquic basat en una supremacia occidental, blanca, masculina i heterosexual.

2 A Abya Yala existia un patriarcat de baixa intensitat, denominat patriarcat ancestral 
per dones provinents de pobles originaris, com les defensores Lorena Cabnal o Lolita 
Chávez, del poble maia. Aquest patriarcat, segons autores com Segato (2016), Galindo 
(2015) o Cabnal (2010) es reconfigura amb la colonització.
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Les violències sobre els cossos de les dones d’Amèrica Llatina segueixen vigents 
en un continuum de més de cinc-cents anys. Així, persisteixen les lluites de pobles 
com el maia per preservar la seva història, el seu territori, la seva existència, els 
seus sabers, la seva cultura i les seves manifestacions artístiques, altres sistemes 
de vida i de relació amb la terra i el cosmos.

Existeix una matriu sistèmica i multidimensional de poder que vincula les violències 
contra les dones amb altres violències produïdes pel neoliberalisme com, per exem-
ple, els assassinats a les fronteres, l’extracció dels béns naturals en els territoris de 
les poblacions indígenes, l’explotació laboral de dones en les maquiles, les guerres, 
els desplaçaments i migracions forçades a nivell global. En paraules de Galindo 
“en totes elles, hi ha un procés colonial global on els cossos d’homes i dones, nenes, 
persones trans, pobles indígenes i empobrits d’aquesta terra són prescindibles, no 
tenen dret a viure i els Estats no volen atendre”.

En el cas de les dones afrodescendents o negres, l’aportació dels feminismes negres 
ha estat fonamental per comprendre la realitat que viuen i identificar com el racisme 
articula la classe, el gènere i la sexualitat, situant-les i exposant-les a més vulnerabilitat 
i condicions de desigualtat. Les estadístiques revelen majors índexs de violències i de 
falta d’accés a oportunitats, els cossos de les dones negres continuen sent sexualitzats, 
cossificats i prescindibles, aspectes sobre els que urgeix incidir, generar opinió i prendre 
consciència.

El control de l’Estat i les seves institucions sobre els cossos i sexualitats de les 
dones a Amèrica Llatina, és una realitat que limita o nega el dret a viure en lliber-
tat i autonomia:  penalització de l’avortament, esterilitzacions forçades, correctius 
i sancions a la dissidència sexual, són alguns exemples de l’essència patriarcal, 
misògina, racista, colonial i classista de les institucions, especialment de les encar-
regades d’administrar justícia.

Una de les violències més greus i freqüents és la violació sexual, que va ser utilitza-
da com a arma de guerra i control social contra les dones indígenes de Guatemala, 
per mantenir la dominació. La violació es va emprar amb la finalitat de terroritzar-les, 
sotmetre-les, humiliar-les i, a través d’ella, dominar i desestructurar les comunitats, 
trencant els vincles que les dones teixeixen entre elles i amb el seu entorn. 

Aura Cumes (2017) assenyala que no les van violar solament com a dones, sinó que 
es va usar la seva condició de dones per a controlar al poble maia. Això significa 
que, si les dones no fossin importants, si les dones no estiguessin fent un treball 
polític, si no fossin “perilloses”, no serien tan profundament assetjades.  

La violència sexual viscuda en el període de guerra3 a Guatemala va significar per 
a moltes dones el silenci. Segons l’organització guatemalenca Actoras de Cambio 

3 “En el marc del conflicte armat intern a Guatemala (1960 a 1996), segons la Comissió 
d’Esclariment Històric de Nacions Unides, més de 200.000 persones van ser assassin-
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(2016: 50) el silenci front la violència sexual és un mandat patriarcal molt fort, és 
l’únic delicte que reverteix contra les víctimes i supervivents. El seu contingut real és 
preservar el dret dels homes a violar i garantir la continuïtat de la dominació.

Les dones indígenes, negres, d’ascendència afro, mestisses, lesbianes, trans, des de 
les seves experiències vitals, de manera individual i/o col·lectiva, han resistit i en-
frontat històricament les múltiples formes de violències utilitzant diferents mitjans i 
estratègies. Han après a no confiar en el sistema judicial, en el que poques vegades 
les seves veus i testimonis són tinguts en compte i més aviat posats en sospita. No 
obstant això, la persistència, la complicitat i el compromís social i polític han acon-
seguit justícia i reparació en alguns casos amb fort poder simbòlic, com en el judici a 
Ríos Montt4 per genocidi, o en la sentència sobre violacions sexuals a Sepur Zarco.5

ades, entre les quals 45.000 estan encara desaparegudes, un milió de persones es van 
veure obligades a desplaçar-se, més de 600 massacres van ser documentades i 400 
aldees van ser completament destruïdes.  El període de major violència va tenir lloc   
durant  el  règim del general José Efraín Ríos Montt, que va assumir el poder arran 
d’un cop d’estat el març de 1982 i va ser enderrocat de la mateixa manera l’agost de 
1983.” Pàg. 4 “Genocidi a Guatemala: Rios Montt culpable”. FIDH https://www.fidh.org/
img/pdf/informe_guatemala613esp2013.pdf
4 “Durant el govern de Ríos Montt, sota una estratègia contrainsurgent fundada en la 
premissa de “treure-li l’aigua al peix”, l’exèrcit de Guatemala va dur a terme atacs contra les 
poblacions d’àrees que suposadament haurien donat suport social a les forces guerrilleres 
contràries al govern. Una de les zones de particular enfocament d’aquesta estratègia va ser 
l’anomenat “Triangle Ixil”. La població d’aquestes àrees, situades en els municipis i rodalies 
de Santa María de Nebaj, San Juan Cotzal i San Gaspar Chajul, el departament del Quiché, 
era gairebé exclusivament del grup ètnic Ixil, d’ascendència Maia. Els atacs contra Ixils es 
van cometre a través de la implementació de plans militars i un pla d’operacions que tenien 
per objectiu el control de les suposades poblacions subversives  i van incloure  matances  i  
desplaçaments massius, execucions, desaparicions, violació sistemàtica de dones i nenes, 
tortura, trasllat d’infants,  privació  de  subministraments  bàsics,  bombardejos  i  destruc-
ció  de  propietats. Les atrocitats comeses durant el govern de Ríos Montt van sumar més 
de 29.000 Ixils desplaçats de les seves llars i 1.771 persones  assassinades  en  onze  de les 
626 massacres documentades, la qual cosa va comportar la destrucció significativa del 
grup ètnic.” (…)  “El 19 de març de 2013 va començar el judici contra el general i expresident 
José Efraín Ríos Montt, i el seu cap d’intel·ligència militar José Maurici Rodríguez Sánchez. 
El 10 de maig, després d’haver escoltat més de cent testimonis, diferents perits, a més 
d’analitzar proves, el Tribunal Primer A de Major Risc de Guatemala va condemnar, en una 
decisió històrica, al general i ex- dictador Ríos Montt a vuitanta anys de presó per crims 
de genocidi i delictes contra la humanitat. (…)  El veredicte va arribar trenta anys després 
que els crims fossin comesos i tretze anys després que els supervivents presentessin la 
denúncia davant el Ministeri Públic. No obstant això, el 20 de maig de 2013, deu dies des-
prés de la lectura de la sentència, la Cort de Constitucionalitat de Guatemala, en resposta 
a una empara presentada per la defensa dels acusats dies abans de la conclusió del judici, 
va ordenar que es repetís part d’aquest, deixant la sentència sense efecte jurídic.    Pàg. 4-5 
“Genocidi a Guatemala: Ríos Montt culpable” FIDH  https://www.fidh.org/img/pdf/infor-
me_guatemala613esp2013.pdf
5 Sepur Zarco va ser l’escenari de la violació sistemàtica i l’explotació de les indígenes 
q’eqchi’ des de 1982 fins a 1988. Les dones de Sepur Zarco van ser utilitzades per l’exèr-
cit guatemalenc com a serventes, violades i obligades a viure en condicions d’escla-
vitud. Els seus marits, que reclamaven la terra, havien estat desapareguts, detinguts o 



9

Les expressions artístiques han estat i són també estratègies de resistència, sana-
ció i recuperació. Amb elles, les dones recuperen la veu pública, enuncien la paraula, 
la denúncia social, ocupen el carrer i l’espai públic per a l’acció política. Recuperen 
i sanen els seus cossos, transgredeixen, subverteixen l’ordre patriarcal i racista es-
tablert, els llocs assignats per a elles, generen corrent d’opinió, reinterpreten i ree-
laboren les seves pròpies històries en processos polítics col·lectius sorgits d’elles 
mateixes, tal com es presenten a continuació.

assassinats. (…) Sepur Zarco va ser el primer cas de violència sexual relacionada amb 
el conflicte impugnat en virtut del codi penal de Guatemala. També va ser la prime-
ra vegada a nivell mundial que un tribunal nacional es pronuncia sobre acusacions 
d’esclavitud sexual durant un conflicte armat, que és un delicte tipificat pel dret in-
ternacional. En aquesta sentència pionera, el tribunal guatemalenc va assenyalar que 
la violència sexual contra les indígenes maia q’eqchi’ va formar part d’una estratègia 
deliberada per part de l’exèrcit de Guatemala. Sepur Zarco: A la recerca de la veritat, la 
justícia i les reparacions (22 d’octubre 2017)  http://www.unwomen.org/es/news/sto-
ries/2017/10/feature-guatemala-sepur-zarco-in-pursuit-of-truth-justice-and-now-re-
parations
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II. Experiències i 
metodologies
Les participants i les seves organitzacions desenvolupen, per enfrontar-se a les vio-
lències patriarcals, una multiplicitat de sabers que van des de la música, el teatre, la 
poesia, la comunicació en xarxes socials, la performance, la sanació.6 Tots ells són 
utilitzats per a la visibilització, la denúncia, la intervenció, la recuperació i reparació. 

Prendre la paraula parlada, escrita, trencar el silenci per expressar la violència ins-
crita en els seus cossos i subjectivitats, incomodar, interpel·lar, denunciar, proposar 
i actuar allà on la justícia i les institucions no arriben, són les experiències que 
formen part del activisme diari i treball polític de les participants i les seves orga-
nitzacions.

Experiències Comunicatives
MÍDIA NINJA - “Narratives independents, periodisme i acció” (Brasil)

DRÍADE AGUIAR- Cofundadora de MÍDIA NINJA.  

MÍDIA NINJA és un mitjà de comunicació brasiler amb presència en tot el territori. 
Està conformat per una xarxa de comunicadores que produeixen i creen continguts, 
distribueixen informació, realitzen reportatges i recerques de forma col·laborativa 
i col·lectiva a través d’internet i les xarxes socials. En les xarxes compten amb dos 
milions i mig de seguidors.

El context en què MÍDIA NINJA desenvolupa el seu treball comunicatiu està carac-
teritzat pel que elles denominen Colonialisme comunicacional, en el que només 
cinc empreses7 dominen més del 50% de tota la informació i comunicació que es 
genera al Brasil. Aquests grups són els que construeixen les narratives sobre les 
dones al Brasil. 

6 Per Actoras de Cambio la sanació és  un procés de despertar de la consciència 
corporal, de sabers i poders personals i col·lectius. És la recuperació de l’equilibri, de 
l’harmonia amb una mateixa i amb tot el que existeix (…). En el treball realitzat amb 
les dones, la sanació s’orienta al cos que està desharmonitzat, que guarda memòries 
sensorials i energètiques que van trencar el seu equilibri. La potencialitat i responsa-
bilitat de la sanació està en la persona, que té ritmes, interessos, necessitats, dolors 
i prioritats, així com recursos i intel·ligències construïdes al llarg de la seva història 
personal i col·lectiva. pàg. 105 “Metodologia de formació- sanació amb dones supervi-
vents de violència sexual i de la guerra a Guatemala” Actoras de Cambio.
7  Els cinc grups mediàtics més importants són:  O Globo, Record, Bandeirantes, Folha y 
SBT
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Al Brasil les dades són alarmants pel que fa a la violència masclista. Diàriament 
tretze dones són assassinades pel fet de ser dones. Cada onze minuts una dona és 
violada, diàriament es produeixen onze violacions col·lectives a noies menors de 20 
anys, cada set minuts una dona és assetjada sexualment. MÍDIA NINJA considera 
que les estadístiques són necessàries perquè les pròpies dones sàpiguen la grave-
tat de la situació, i el que està ocorrent amb milers d’elles. Són importants per als 
que legislen, perquè tinguin en compte la brutalitat de la realitat existent i puguin 
diferenciar les especificitats de les violències.

MÍDIA NINJA realitza nombroses accions de sensibilització amb la finalitat de de-
nunciar les múltiples violències contra les dones, els masclismes en els àmbits 

personal, relacional, familiar, social, 
institucional i polític. També desen-
volupa campanyes per a fomentar 
els drets i la participació política de 
les dones.

Entre les campanyes realitzades els 
últims anys amb major repercussió 
i impacte social destaquen les se-
güents:

“El meu primer assetjament” llançada 
a través de twitter, facebook, etique-
tes, la qual va tenir una resposta mas-

siva de dones que van compartir els seus testimonis en les xarxes socials. Aquestes 
experiències recollides en els posts van posar al descobert que la cultura de la violació, 
l’abús sexual es comet molt sovint en edats molt primerenques.

“El meu amic secret”, aquesta campanya a twitter (#MeuAmigoSecreto) i facebook8   
va motivar milers de dones a fer visibles les diverses expressions de masclisme, 
identificades en els seus amics més propers. L’acció va significar reflexionar, inter-
pel·lar i denunciar actituds i conductes comunament acceptades i normalitzades 
en la vida quotidiana.

 “Lliures no valentes”, acció realitzada amb motiu del dia de Sant Valentí, destinada 
a visibilitzar la violència que s’amaga o es disfressa d’amor romàntic.

“Alerta feminista” / “Feministes en alerta i als carrers”9, impulsada prèviament a 
l’Uruguai. Aquesta acció consisteix que quan una dona és assassinada es convoca 
a les dones a sortir als carrers a denunciar pública i visiblement la violència mas-
clista, els feminicidis.   

8  https://www.facebook.com/meuamigosecretoelenao/
9 https://www.facebook.com/feministasenalertayenlascalles/

El context en què MÍDIA 
NINJA desenvolupa el 
seu treball comunicatiu 
està caracteritzat pel 
que elles denominen 
Colonialisme 
comunicacional
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Pel que fa a denúncia i incidència política, destaca la campanya realitzada contra 
el projecte de llei (PAC 181) del congressista Eduardo Cunha10  i altres 17 congres-
sistes més, que proposava eliminar els únics 3 supòsits en els quals l’avortament 
està permès al Brasil, entre ells l’obligació de tenir un fill producte de la violació. La 
campanya #Todascontra181 va mobilitzar milers de persones als carrers i va trobar 

via xarxes socials, mostres de soli-
daritat en tots els països d’Amèrica 
Llatina.

Altres accions de denúncia política a 
través de les xarxes socials, han es-
tat com a conseqüència del cop par-
lamentari a la presidenta Dilma Rou-
seff (2016), per la llibertat davant 
l’empresonament de l’expresident 
Lula da Silva o per l’assassinat de la 
Regidora Marielle Franco (2018).  

Per MÍDIA NINJA, l’impacte d’aquestes accions en la vida de les dones ha significat 
trencar el silenci, perdre la por a parlar i denunciar les violències que viuen o han 
viscut, a generar espais de discussió, d’organització i de presa de consciència.

ALMA PRETA- Periodisme independent especialitzat en temàtica 
racial (Brasil).

IACY CORREIA. Responsable de comunicació i xarxes socials.

Al Brasil persisteixen les desigualtats racials, encara que històricament s’hagi in-
tentat negar i ocultar el racisme i l’estigmatització de la població negra. Les dones 
negres viuen diferents violències associades a la raça, el gènere i la classe. 

Per a ALMA PRETA el feminisme negre és crucial en la vida de les dones negres 
perquè els permet contextualitzar i comprendre que l’exclusió, la desigualtat i les vi-
olències que viuen estan associades a la raça, classe, gènere i sexualitat i no poden 
ser analitzades només des del gènere, tal com planteja el feminisme blanc, perquè 
aquest té una visió eurocèntrica, aliena a les seves vides i a les seves realitats.

En aquest sentit, les estadístiques11   mostren que les dones negres tenen més pos-
sibilitats de ser discriminades a nivell laboral, en la seva majoria són caps de fa-

10 Notícies relacionades amb la campaña:
https://www.notimerica.com/politica/noticia-miles-mujeres-protestan-contra-prohibi-
cion-aborto-varias-ciudades-brasil-20171114170845.html 2) https://elpais.com/interna-
cional/2017/11/22/america/1511365331_349742.html
11 Sobre aquest tema, Iacy Corretja assenyala que el Brasil és un país amb més de 208 
milions de persones en el que el 51.1% són dones, de les quals el 28% són dones negres 
i el 4.9% són lesbianes. Del total de la població femenina, el 23% de dones blanques té 

L’impacte d’aquestes 
accions en la vida de 
les dones ha significat 
trencar el silenci, 
perdre la por a parlar i 
denunciar les violències 
que viuen o han viscut
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mília en situació de precarietat laboral o de desocupació. Les violències a les que 
estan exposades són múltiples. Així, ser negra, pobra i perifèrica és un risc que pot 
acabar amb la mort. Aquesta violència institucional s’estén sistemàticament als 

fills d’aquestes dones, ja que l’Estat 
brasiler vulnera de diferent manera 
els seus drets fonamentals, com 
l’accés a la salut, l’educació, i fins i 
tot, el dret a la vida.  

ALMA PRETA considera necessari 
construir narratives des de les ex-
periències de les dones negres, de-
batre sobre l’alta impunitat existent 
i prendre consciència de les seves 
opressions, perquè cap dona pot 
ser violentada sota cap pretext. Per 
tant, l’abordatge de les violències 
ha d’evidenciar el caràcter racista 
i interseccional, tal com planteja el 
feminisme negre. 

Com a estratègia comunicativa i de sensibilització, és indispensable tenir en comp-
te els nivells d’escolaritat de les dones negres a les quals es vol arribar. Això signifi-
ca utilitzar mecanismes de comunicació adequats als diferents públics en formats 
amb dissenys efectius, com ara vídeos, o còmics, que permetin transmetre de for-
ma apropiada els missatges i informació necessaris.

Expressions Artístiques
Teatre

Colectiva ACTORAS DE CAMBIO- Associació feminista que acompanya processos 
orientats a la autonomia i autodeterminació de les dones 

MARÍA DOMINGO (Malcom, el seu nom en chuj), integrant de la Colectiva.

accés a l’educació superior, enfront del 10% de dones negres. De cada 100 dones negres, 
11 no tenen ocupació, el 51% de famílies brasileres estan dirigides per dones negres. 
Aquelles que tenen ocupació cobren la meitat del que reben les dones blanques. Així 
mateix, refereix que el 65.9% de dones negres són víctimes de violència obstètrica. 
Quant als feminicidis, subratlla que les dones negres entre 15-29 anys tenen el doble 
de possibilitats de ser assassinades en comparació amb les dones blanques.

El feminisme negre és 
crucial en la vida de les 
dones negres perquè els 
permet contextualitzar 
i comprendre que 
l’exclusió, la desigualtat 
i les violències que 
viuen estan associades 
a la raça, classe, gènere 
i sexualitat 
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A través del teatre, ACTORAS DE CAM-
BIO desenvolupa un procés de sanació 
de dones que han viscut violències, no 
només actuals sinó aquelles violències 
patriarcals que han quedat marcades 
en les vides de les dones de més edat i 
s’han traspassat de generació en gene-
ració. 

Els espais de treball d’ACTORAS DE CAMBIO són intergeneracionals, en ells,  dones 
de diferents edats s’identifiquen unes amb altres, tant en les diferents etapes de 
vida com en les violències viscudes, reconeixent que les violències de les dones 
grans formen part també de les vides de les joves i de les seves històries, per això 
és necessari nomenar-les i sanar-les. La saviesa és valorada i respectada en el 
grup, en el que participen dones des de vint fins a setanta anys.

El procés de creació teatral impli-
ca espais de reflexió i de neteja 
emocional. Les dones parlen de 
les conseqüències de la guerra i la 
violència sexual sobre els seus cos-
sos, exterioritzen la por, el dolor i la 
tristesa. En parlar-ho i compartir-ho 
trenquen el silenci i revelen i conju-

ren la vergonya que les violències i la violació sexual ha produït. En aquest sentit, 
per treure cap a fora la vergonya arrelada en els seus cossos es realitza una neteja 
amb plantes medicinals, segons pràctiques i sabers ancestrals de la cultura maia, 
per expulsar les emocions negatives del cos.

Recuperar el cos, els sabers ancestrals i reconèixer-se com a dones maies és molt 
important en el procés, la cosmovisió maia està present en tota la sanació a través 
del teatre. Explicar i nomenar l’experiència viscuda ajuda les dones a tenir una mi-
llor relació amb els seus cossos. El procés terapèutic integra cos, energia, emoci-
ons i pensaments amb la vibració del planeta, recupera la connexió amb la terra i 
amb l’aigua, i permet anar sortint dels dolors que ha deixat la guerra, mitjançant els 
elements que aporta l’espiritualitat maia. 

A través de teràpies corporals i energètiques com l’AIT12, la dansa i la meditació, es 
treballen punts energètics en el cos per desbloquejar els traumes i alliberar el dolor, 

12 Teràpia Integrativa Avançada, es fonamenta en la integralitat de la persona, ment, 
cos, emocions i sistema energètic o energia. Treballa amb les creences positives i 
negatives, imatges, sensacions i emocions que perduren després de traumes o expres-
sions de malestar per vivències doloroses. Parteix de coneixements mil·lenaris ja que 
treballa amb meridians àmpliament estudiats per la medicina xinesa i els chakras, 
estudiats per la medicina hindú. p.134 “Metodologia de formació - sanació amb dones 
supervivents de violència sexual i de la guerra a Guatemala”. Actoras de Cambio.

El procés de creació 
teatral implica espais 
de reflexió i de neteja 
emocional
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fins i tot de generacions anteriors. En aquest procés les dones recuperen el poder 
sobre elles mateixes i es connecten positivament amb la vida.

Poesia

ROSA CHAVEZ. Poeta indígena maia K’iche Kachiquel. Feminista

Abya Yala aquí te entrego mi conciencia
expandida, mi salvaje intelecto
aquí mi cuerpo siempre rebelde y complacido
(extracte del poema Abya Yala)

Rosa Chávez recrea els seus escrits a partir de les seves 
identitats i explora camins per trobar la seva pròpia veu. La 
poesia, la paraula, la recuperació de la veu, l’expressió corpo-
ral i la cosmovisió generen processos de sanació que con-
tribueixen a recuperar vincles que han estat  trencats per les 
violències i constitueixen una energia guaridora i emancipa-
dora per a les dones i per als pobles.

Les manifestacions artístiques han jugat un paper important 
en els processos de transformació social i política travessats 
per la violència patriarcal a Guatemala. No obstant això, és 
indispensable repensar què s’entén per art, ja que existeix i 
persisteix una mirada colonial i hegemònica: les Belles Arts 
són únicament aquelles expressions que vénen d’Europa, 
en tant que les expressions culturals dels pobles són vistes 
com a folklore, tradicions, costums, expressions màgiques. 
D’aquesta manera s’ha restat força i valor a creacions artísti-
ques que qüestionen els estereotips i els cànons del que es 
defineix com a Art.

A Guatemala, l’expressió viva conti-
nua persistint malgrat la invasió, la 
colonització i el genocidi. Durant la 
guerra civil, les pensadores i artis-
tes van ser criminalitzades, desa-
paregudes, penalitzades i exiliades. 
En la transició de la guerra a la pau, 
l’art ha tingut un paper molt impor-

tant, les formes de manifestació artística de la joventut i les dones han estat fona-
mentals per a la recuperació de la veu i de la saliva. En la cosmovisió maia la saliva 
conté energia guaridora i és molt important que la veu sigui forta.

A través del seu activisme artístic i lluita política, la poeta maia fa un recorregut per 
diferents territoris amb la paraula, teixint diferents veus, temps, cossos, resistèn-

A Guatemala, l’expressió 
viva continua persistint 
malgrat la invasió, la 
colonització i el genocidi
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cies i resiliències. Articula el feminisme amb la seva espiritualitat maia i els seus 
processos d’emancipació indígena, en un procés de trobada amb el seu cos, la seva 
veu, les seves identitats i alhora la cura, les xarxes d’afecte, la sororitat i la defensa 
col·lectiva.

En aquest procés, trobar la seva pròpia veu representa una lluita intensa, així com 
deslliurar-se d’estereotips del que s’espera que una dona indígena ha d’escriure. 
Tal com va succeir amb el seu primer llibre “Casa solitària” (2005) en què aborda 
la migració interna des del seu poble a la ciutat.  Les crítiques a aquesta obra es 
van centrar en el fet de no tractar temes indígenes. En el seu segon llibre parla de 
l’espiritualitat indígena i de la seva trobada amb altres dones. El seu treball li dóna 
eines davant diferents violències i diferents públics.

Fer art no és fàcil per a les dones 
indígenes, sobretot a Guatemala, 
on hi ha criminalització cap a les 
dones, els moviments i les diferents 
formes de resistència i recuperació 
de la memòria. Destaca l’experi-
ència de les dones teixidores, les 
quals amb els seus teixits no no-
més tracen els seus llegats i creen 
art i estètica, sinó també escriuen 
la memòria i les lluites històriques 
dels seus pobles. Al mateix temps, 
les dones indígenes generen altres 
manifestacions artístiques a través 
de performances, art digital, escul-
tura, trencant estereotips imposats 
a les dones i els pobles.

En l’actualitat, a Guatemala i altres països d’Amèrica Llatina la resistència contra 
l’espoli per part de les empreses extractives és molt forta, i aquestes lluites són 
liderades per dones que estan recuperant la veu, trencant el silenci, tal com es va 
veure en el judici per genocidi a Ríos Montt, o en el de Sepur Zarco, primera denún-
cia per violació i esclavitud sexual. 

Per a la recuperació de la veu és important la recuperació del teixit social i eviden-
ciar el llarg procés de foscor i silenci provocat per la profunditat de les ferides en 
els cossos, ments i energies de les dones. El silenci que genera la guerra és molt 
profund, especialment en els casos de les violacions. Les ferides traspassen ge-
neracions, i els diversos processos que s’estan duent a terme contribueixen a fer 
realitat el lema “quan sana una sanen totes, i si sanem totes sanen els nostres pobles 
i territoris”. Per això l’art és guaridor i alliberador.

L’experiència de les 
dones teixidores, les 
quals amb els seus 
teixits no només tracen 
els seus llegats i creen 
art i estètica, sinó també 
escriuen la memòria i 
les lluites històriques 
dels seus pobles
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Hip-hop

DIANA AVELLA. Autora i cantant de hip hop. (Colòmbia)

Vamos que nada nos detenga,
La lucha continua, La victoria espera. 
Vamos que mujer representa la vida el 
argumento el amor y la fuerza.
dignidad, con tanta dignidad, 
pues somos todas las muertes violentas, 
pues Somos todo el dolor que alimenta, 
la movilización, desde la periferia, 
pues mujer nací

Diana Avella, extracte de la cançó de rap Pero mujer nací

Diana Avella prové d’una zona popular de Bogotà, lloc on s’instal·la el hip-hop a 
Colòmbia. Donada la influència en el seu territori, des dels onze anys es vincula a 
aquest moviment musical, tradicionalment ocupat per homes.

Arran de les discriminacions i el masclisme que viu, pren consciència del significat 
polític de ser dona i fa un gir a la seva carrera musical. A través de les seves com-
posicions, música i veu incorpora el feminisme en el rap, denunciant el masclisme 
i les violències que viuen les dones. El disc que va treure l’any 2005 va ser el primer 
disc feminista de rap a Amèrica Llatina. 

La seva creació musical està vincu-
lada a les seves experiències vitals, 
la seva militància política, la rela-
ció amb altres dones víctimes de 
violència sexual. En l’artístic troba 
la solidaritat, l’acompanyament i el 
seu posicionament com a feminista 
s’afirma arran del seu embaràs i la 
decisió de ser mare soltera en un 
context familiar conservador. 

Igual que en altres àmbits de la 
vida, en l’art existeix també una nor-
malització de la violència contra les 

dones. En la música, és evident a través del paper i lloc que s’assigna a les dones i el 
pes de l’amor romàntic. “És com si estiguéssim en una gàbia i el lloc d’enunciació és 
l’amor romàntic i, en l’art, és el que ens ocupa i ens defineix. Les dones no estem les 
24 hores del dia pensant a enamorar-nos i desenamorar-nos. Pensem des del nostre 
cos, des de la política i la ancestralitat”. 

A través de les seves 
composicions, música 
i veu incorpora el 
feminisme en el 
rap, denunciant 
el masclisme i les 
violències que viuen 
les dones
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El feminisme per a les dones possibilita obrir altres relats des dels quals nome-
nar-se, sortir del lloc que històricament se les ha assignat i entendre la immensitat 
de la diversitat de les dones, crear xarxes, practicar la reciprocitat, la sororitat, de-
nunciar i també crear i transformar discursos i pràctiques. 

Igual que ocorre en altres organitzacions i moviments de base, el hip-hop com a 
expressió artística no està exempt de la cooptació i de la manera com sectors em-
presarials i institucionals despolititzen les lluites, cooptant artistes i líders de base.

El carrer com escenari de lluita
MUJERES CREANDO (Bolívia)

Organització feminista autònoma amb una llarga trajectòria, referent de pràctica 
política i rebel·lia per a les dones bolivianes

MARÍA GALINDO. Cofundadora del Col·lectiu MUJERES CREANDO

Per pensar i enfrontar les violències que travessen els cossos i les vides de les do-
nes es necessari fer una interpretació sistèmica i anar més enllà de la classificació 
dels organismes internacionals, de les xifres i estadístiques, dels sistemes de justí-
cia. Implica entendre les causes de les violències, per què es produeixen, analitzar 
la relació entre patriarcat, neoliberalisme i colonialisme.

Un aspecte prioritari i fonamental per a MUJERES CREANDO és que les dones sur-
tin del lloc de víctimes, perquè aquest és un espai conservador, repetitiu, còmode, 
narcotitzant, adormidor, que no mobilitza a l’acció.

Es requereix sortir del testimoniatge de dolor on s’ha situat a les dones. Per exem-
ple, a Bolívia, durant la denominada guerra del gas13, els periodistes entrevistaven 
i visibilitzaven les dones que ploraven, no les que resistien i actuaven. Cal sortir 
d’aquest lloc de víctimes, anar a la interpel·lació i analitzar amb perspectiva sistè-
mica el que ocorre. 

En els casos de violació sexual, els sistemes mediàtic i jurídic revictimitzen cons-
tantment les dones, sense posar el focus en el victimari. El treball de MUJERES 

13 Guerra del gas. (Octubre 2003). La guerra del gas és el nom que es van donar als 
conflictes produïts en diferents ciutats de Bolívia relacionats amb l’exportació de gas 
natural a través de ports xilens. Sorgeix per la decisió del govern presidit per Gonzalo 
Sánchez de Lozada d’exportar gas natural per Xile quan ni tan sols existia una política 
que assegurés poder proveir el mercat intern a bolivianes i bolivians. Aquesta insu-
rrecció popular va acabar amb la renúncia i fugida de l’ex president Gonzalo Sánchez 
de Lozada i va deixar un total de 81 morts i 420 ferits.
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CREANDO és assenyalar l’agressor, donar el seu nom i ocupació, “despullar-lo soci-
al, sociològica, filosòfica, cultural i políticament”.

A Bolívia quan una dona és assassinada, ho és per tres vegades: pel seu assassí, 
pels mitjans de comunicació patriarcal i pels jutges i fiscals que declaren impunitat 
a l’assassí. Si el sistema judicial funcionés a Bolívia, no tindria capacitat d’atendre 
i resoldre totes les denúncies. És important generar sistemes de justícia paral·lels, 
ser capaces d’imaginar justícia feminista, perquè la justícia és plural i diversa, i cal 
que repari, restitueixi, i que tingui com a valor comú la dignitat.

La política concreta que reivindica i practica MUJERES CREANDO és la del “a fora”, 
la del carrer com a escenari principal per al feminisme i és des d’aquí on es cons-
trueix la veu pública de les dones, veus fortes i potents en primera persona i on 
s’elaboren nous relats. 

Aquest “fora” implica al mateix 
temps autonomia política de les 
ONGs, esglésies i partits polítics, 
per acabar amb la pràctica de la in-
termediació, del “jo parlo per tu”.
MUJERES CREANDO construeix 
teoria social des de la lluita, i amb-
dues es retroalimenten. Reivindica 
l’existència del feminisme intuïtiu, 

no només a Amèrica Llatina, sinó a nivell planetari. És un feminisme que no neix 
de l’acadèmia, ni d’un procés ideològic, sinó més aviat existencial, que pot ser in-
dividual o col·lectiu i que articula processos de rebel·lia i transgressió enfront dels 
mandats patriarcals.

MUJERES CREANDO reconeix la urgència d’una agenda internacionalista. Els es-
tats nació no tenen sentit i les lluites són globals, no tenen fronteres. És necessari 
donar-li nom a les lluites i rebel·lions tant dels grups petits com grans, de feministes 
intuïtives a petita i gran escala. És necessari un contingut polític que obri un horitzó 
d’època, una possibilitat de canvi: la despatriarcalització. 14

14 Concepte i teoria desenvolupada per María Galindo en el context del procés consti-
tuent bolivià. La    despatriarcalització  representa la nova  reinvenció  del  feminisme  
perquè  suposa  al mateix temps un  horitzó  de  lluita no liberal ni d’inclusió dins del 
patriarcat, sinó de desmuntatge d’aquest com a estructura de poder; una metodologia 
de pràctica política que suposa la capacitat de descodificar, desmuntar, desmantellar 
els mandats i estructures patriarcals i, alhora, el reconeixement d’un nou punt de par-
tida, és a dir, que des del complex univers de les dones, aquest procés de despatriarca-
lització de facto s’està donant.  Pàg. 40-41. Descolonització i despatriarcalització de i 
des dels feminismes d’Abya Yala. ACSUR-Las Segovias, 2015.

És important generar 
sistemes de justícia 
paral·lels, ser capaces 
d’imaginar justícia 
feminista
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III. Temes per a la 
reflexió
En el marc de les jornades i des dels diferents posicionaments de les participants 
sorgeixen temes per a la discussió i la reflexió que precisen ser pensats des de 
diverses òptiques i llocs d’enunciació.

El primer tema té a veure amb la identitat com a lloc de lluita i projecte polític. 
Fins a quin punt és necessari assumir una identitat (negra, indígena, lesbiana, mes-
tissa, dona) i des d’aquesta pertinença reivindicar-se com a subjecte polític. Seria 
important conèixer i aprofundir si les raons per les quals determinades identitats 
es converteixen en projecte polític no estan basades solament en un essencialisme 
o un reduccionisme, dificultant o impedint visualitzar la imbricació d’opressions de 
raça, gènere, classe i sexualitat. 

Per al cas de les reflexions sorgides en les jornades, és evident que “ser negra” –per 
exemple- com a lloc d’enunciació no té a veure només amb el color de pell, sinó 
amb la presa de consciència de la situació, dels efectes de fets històrics com la 
colonització i l’esclavitud que fan que el “ser negra” sigui una situació desvalorada, 
menyspreada i, moltes vegades, negada (Curiel, 2002), l’estar constantment en risc 
de sofrir alguna forma de violència, inclòs el no accés a drets i oportunitats.

El fet de ser dona, o negra, o les-
biana i ocupar un càrrec de poder 
no significa automàticament que 
aquests grups estiguin represen-
tats i les seves demandes i drets si-
guin atesos, tal com s’ha evidenciat 
en nombrosos casos.

Apel·lar a la identitat per a moltes 
dones negres ha estat i continua 
sent un acte polític de resistència i, 
moltes vegades, de transformació. 

No obstant això, com les opressions no actuen per separat, és necessari que la 
lluita i les estratègies estiguin articulades.

Un altre tema en discussió fa al·lusió a les xifres i estadístiques de les violències 
per generar consciència i canvis en la població. Es qüestiona si la seva divulga-
ció té impacte i contribueix a canviar les condicions de les dones, a disminuir les 
violències i generar transformacions reals, o si més aviat el que produeixen és una 
normalització, per exemple, dels feminicidis. Un altre problema identificat, és la in-
suficiència o inexactitud en la seva quantificació, ja que les xifres només recullen 
informació del que està tipificat com a violències, quedant unes altres invisibilitza-

Apel·lar a la identitat 
per a moltes dones 
negres ha estat i 
continua sent un acte 
polític de resistència 
i, moltes vegades, de 
transformació
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des, com és el cas de les re-victimitzacions o les violències dels operadors policials, 
sanitaris, judicials o mitjans de comunicació. 

Les feministes del Brasil consideren indispensable que les dones negres coneguin, 
a través de les xifres, la magnitud de les opressions que les travessen. No és el 
mateix ser dona blanca, que dona negra i com opera en elles la condició de raça, 
gènere i classe. Des d’aquesta perspectiva, tenir aquesta informació permet com-
prendre la pluralitat del subjecte dones, conèixer qui són les més afectades per les 
violències, els obstacles en l’accés a drets i oportunitats. I, d’altra banda, la infor-
mació quantitativa hauria de servir de base a l’hora de dissenyar polítiques i legislar 
sobre aquestes. 

Finalment, el tractament i comunicació de la violència des de l’àmbit jurídic i poli-
cial. Les institucions, i els qui les componen, són patriarcals, misògines i racistes. 
Les denúncies i testimonis de les dones es posen sota sospita i són elles les que 
han de demostrar que han estat violentades, se situa el focus en la víctima i no en 
l’agressor/agressors, que haurien de demostrar la seva innocència. 

Els interrogatoris als que són sotmeses les dones les victimitzen una vegada i una 
altra. Moltes pràctiques, estereotips i imaginaris sobre les dones estan interiorit-
zats en els que han d’impartir  justícia. Tal com s’ha explicat en les jornades, les 
institucions i l’Estat han estat i són els primers agressors de les dones, i es carac-
teritzen per la impunitat, el disciplinament, el càstig i control dels cossos i de la 
sexualitat. Això comporta que les dones busquin altres formes de justícia paral·lela, 
col·lectiva, social, per reparar allò que no aconsegueixen de les institucions.
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Programa 
CICLE DE SABERS DEL SUD – COMUNICACIÓ I ART FRONT LES VIOLÈNCIES 
PATRIARCALS  

4 – 5 de juliol de 2018

Espai de diàleg: 

“Art i resistències per trencar el silenci”

• María Domingo Paiz, membre de la Colectiva Actoras de Cambio (Guatemala), 
indígena Chuj, participant de l’obra “La mujer montaña”, teatre com a eina de 
sanació de dones supervivents de violència sexual. 

• Rosa Chávez, poeta maia K’iche/Kaqchiquel (Guatemala), la paraula i la poesia, 
la recuperació de la veu com a energia sanadora i emancipadora per les dones 
i els pobles.  

• Diana Avella, hip – hop (Colòmbia), com a procés de defensa i enfortiment de 
les dones, trencament d’imaginaris construïts des del sistema patriarcal. 

Modera i dinamitza: Bea Cantero, activista feminista, antiracista i ecologista. Con-
ductora del programa de ràdio El aleteo desequilibrado.

Taller:  

“Teatre com a experiència de sanació, recuperació i memòria”

Amb María Domingo Paiz (Malcom, el seu nom en chuj): el procés de sanació front 
la violència sexual: a través del teatre les dones treballen les emocions, trenquen 
el silenci, es treuen la culpa, recuperen la força per parlar i sortir a un escenari per 
explicar les violències viscudes. 

Espai de diàleg:

 “Narratives no hegemòniques des dels feminismes”

• María Galindo, activista boliviana, anarcofeminista, comunicadora, co-funda-
dora del col·lectiu Mujeres Creando: feminismo de la despatriarcalización. Refe-
rent de lluita feminista a Bolívia i a Amèrica Llatina. Dirigeix Radio Deseo

• Dríade Aguiar, co-fundadora de Mídia NINJA (Brasil) (Narratives Independents, 
Periodisme i Acció). Forma part d’ELLA (Encuentro Latinoamericano de Muje-
res), en els àmbits de l’afro-feminisme, drets LGBT i anti-gordofòbia.



27

• Iacy Correia, responsable de comunicació i xarxes socials d’Alma Preta (perio-
disme independent especialitzat en temàtica racial a Brasil) 

Modera i dinamitza Sonia Herrera, comunicadora, membre d’ORIGEN – Observatori 
de violències masclistes en els mitjans   

Taller:  

“Transformant el dolor de les violències en lluita per justícia”

A càrrec de María Galindo. Debats sobre:
1- La presa de la paraula com a procés d’enfortiment i lluita
2- La violència masclista no és una qüestió jurídico-policíaca 
3- Expropiació de les lluites per part dels Estats 

La paraula subversiva:  
Recital de poesia i Concert de Hip hop, amb Rosa Chávez i Diana Avella
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