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La Revolució del gènere i els afectes, forma part de la campanya “Retalla les violències, enganxa 
les cures”. A casa vau rebre un tríptic i un quadern de jocs, que us convidava a participar-hi. És 
una campanya de prevenció de violències masclistes i LGTBI-fòbiques que des de Maià de 
Montcal estem desenvolupant de manera conjunta amb altres 12 municipis de la Garrotxa. La 
campanya està impulsada pel Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consorci d’Acció Social de la 
Garrotxa, dissenyada i facilitada per Lo Relacional. Aquest article forma part de la revista local 
de Maià de Montcal, La Maliana.  
 
Més informació sobre la campanya: www.garrotxasenseviolencies.wordpress.com  
 
 

La revolució del gènere i els afectes 

El 21 d’octubre Patricia, Desiré i Jorge de Lo Relacional, vam fer una visita al grup de 
joves que viu al Mas Teixidor de Maià de Montcal. Ens trobem a la porta del mas. Ens 
saludem després d’haver saludat també a les vaques que hi ha pasturant tranquil·lament 
al pàrquing. Ens mirem amb curiositat. Ells no saben ben bé què venir a fer, i nosaltres 
no sabem ben bé si tindrem un idioma prou compartit com per poder entendre’ns i gaudir 
de l’estona que tindrem en comú. 

Fem el taller a la pista esportiva de la casa, per la Covid-19 i pel tipus de dinàmiques 
que els hi proposarem. Poc a poc, fem una rotllana. Ens presentem dient el nom sentit, 
el nom amb el que ens identifiquem, i quin és el nostre esport preferit. Així comencem a 
trencar el gel i introduïm la temàtica del taller i de la campanya. Expliquem que igual que 
a Maià de Montcal, hi ha 12 municipis més de la Garrotxa, que estan participant d’una 
campanya de prevenció de les violències de gènere, que es diu “Retalla les violències, 
enganxa les cures”. Alguns entenen la paraula gènere, altres necessiten traducció, però 
la majoria entenen la paraula violència.  

Proposem parlar del gènere i de les violències jugant a futbol. Al terra tenim insults que 
hem anant recopilant d’altres tallers i experiències amb joves d’arreu de Catalunya. Són 
insults que fan referència a estereotips i desigualtats per raó de gènere, sexualitat, cos, 
cultura, religió o capacitats. Controlar la pilota sense trepitjar-los és difícil, com també 
són difícils les situacions d’exclusió i de discriminació, que ens generen aquests insults. 
Dediquem una estona a parlar sobre aquestes paraules que fem servir per assenyalar, 
criminalitzar, patologitzar, invisibilitzar o excloure certes persones. Quines paraules hem 
escoltat, hem dit o ens han dit, a què fan referència, a qui li diem, quins són els seus 
efectes...  
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La campanya “Retalla les violències, enganxa les cures” té com a objectiu avançar en 
la construcció d’una Garrotxa sense violències, ni masclistes, ni LGTBI-fòbiques, ni 
racistes, ni de cap tipus. Per això creiem que és molt important, identificar les 
desigualtats i les violències, però també ampliar imaginaris i pensar conjuntament com 
podem relacionar-nos des de les cures, des d’unes relacions igualitàries, respectuoses 
amb la diversitat, consentides i lliures.  

Per ampliar aquests imaginaris i referents, juguem al Qui és Qui? El joc ens presenta 
una sèrie d’esportistes, d’arreu del món i de diferents disciplines. Les seves trajectòries 
personals i professionals ens parlem del cos, la sexualitat, la identitat i l’expressió del 
gènere des de paràmetres de diversitat, qüestionant la lògica binària que classifica les 
persones en mascles i femelles, masculins i femenins, homes i dones, heterosexual i 
homosexuals. També ens parlen de situacions de desigualtat i d’estratègies 
d’apoderament individual i/o col·lectiu per resistir-les i abordar-les. A través d’esportistes 
com Caster Semeya parlem d’intersexualitat i de les proves de verificació de sexe, que 
per cert,  el Comitè Olímpic només fa a les esportistes dones. Amb Orlando Cruz parlem 
de visibilitat gai en esports tradicionalment tan masculinitzats com el boxa. Amb Pau 
Ribes de com podem trencar els estereotips de gènere per fer els esports que ens 
agraden. Amb Megan Rapinoe i Justin Fashanu de sororitat, visibilitat lèsbica i 
d’homofòbia en el futbol. Yusra Mardini ens parla de com un procés de migració i refugi 
pot generar possibilitats per practicar de manera professional l’esport que t’agrada.  

Cada esportista ens permet parlar de com entenem el cos, el gènere i la sexualitat, i 
com aquestes creences s’entrellacen o es configuren també en relació a les nostres 
creences culturals i religioses, de les persones que anem coneixent i de les experiències 
que anem vivint al llarg de les nostres vides.  

Reflexionem sobre les desigualtats i les violències de gènere. També de com, algunes 
persones, utilitzen aquestes violències per reforçar estereotips i violències racistes. Per 
exemple, com algunes persones consideren que les persones migrades, i especialment 
musulmanes, són més masclistes i LGTBI-fòbiques, invisibilitzant com el patriarcat i la 
seva cisheteronorma, també estan presents i formen part de la cultura catalana.  

El vespre ens atrapa en un debat intens. Estem a gust, però ens adonem que comença 
a refrescar, i que necessitem més paraules i idiomes compartits per poder expressar-
nos amb la fluïdesa i complexitat que requereixen aquestes temàtiques. Al cap i a la fi, 
estem parlant d’aspectes que apel·len directament a les nostres vivències i creences 
sobre el cos, el gènere, la sexualitat, la cultura, la religió, la natura, la medicina, la salut, 
la política, les relacions sexo-afectives, la solidaritat, l’empatia o el respecte.  

Ens acomiadem amb ganes de seguir conversant. Un dels nois ens convida a tornar 
d’aquí uns mesos, quan sàpiga més català i pugui expressar millor les seves opinions. 
Porta uns cinc mesos aquí a Catalunya, però el seu català és infinitament millor que el 
nostre francès, idioma amb el que es comunica amb un dels educadors. És difícil poder 
expressar tot el que volem, i amb la profunditat que volem, quan no tenim un idioma 
compartit. Per sort, si compartim les ganes d’escoltar-nos i d’aprendre conjuntament per 
construir una Garrotxa i un món sense violències. Fins la propera nois! Ha estat un tot 
un plaer! 
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