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RETALLA LES VIOLÈNCIES,  
ENGANXA LES CURES 
 
 
 
Beuda, què li preguntaries al patriarcat? 

 
El dia 21 d’octubre de 2020 a Beuda van aparèixer unes bústies liles. Fins i tot, una 
marquesina s’havia despertat del mateix color, lila. El color lila no va emergir per 
casualitat, com tampoc ho van fer les bústies i la marquesina. Lila és el color que 
simbolitza i representa el feminisme, moviment social que lluita, promou i defensa la 
igualtat de gènere. A Beuda, les bústies liles han estat el símbol i el dispositiu per 
convidar al veïnat a participar en la campanya Retalla les violències, enganxa les cures, 
una acció d’àmbit comarcal per a la prevenció de les violències masclistes i LGTBI-
fòbiques.   
 
Les bústies liles, situades estratègicament en els quatre punts d’entrades i sortides de 
Beuda, així com a l’Ajuntament, han funcionat com un element d’estranyament que va 
irrompre la normalitat, que va modificar temporalment el paisatge quotidià, per convidar-
vos a fer preguntes al patriarcat.  
 
Preguntar és una forma de pensar i de qüestionar el que donem per normal i natural. 
També és una forma de nombrar i fer visible el que passa desapercebut, perquè està 
amagat, silenciat, marginat, criminalitzat, patologitzat, minoritzat, naturalitzat o 
invisibilitzat. El patriarcat és un sistema socialment i culturalment determinat, però es 
legitima i construeix mitjançant uns mecanismes que naturalitzem i invisibilitzen les 
desigualtats i les violències que genera.  
 
La presència d’una marquesina i unes bústies liles i d’un pòster amb la frase: “Beuda, 
què li preguntaries al patriarcat?” han permès que alguns infants es preguntessin per 
primera vegada que és això del patriarcat i que ho parlessin amb les seves famílies; que 
algunes persones interroguessin les seves experiències laborals, familiars, 
sexoafectives, educatives, la gestió de les emocions o l’ús del llenguatge, per identificar 
de quina manera aquestes vivències estan condicionades pel cos, el gènere i/o la 
sexualitat; que la igualtat i la diversitat afectiva, sexual i de gènere tingués més presència 
en l’agenda política del municipi i de la comarca; que totes aquestes reflexions i 
converses individuals esdevinguessin narratives compartides i polititzades en forma de 
pregunta, novament exposades a l’espai públic, a les marquesines, al costat de les 
bústies liles.  
 
Les bústies, també han esdevingut un mitjà de comunicació, connectant l’espai públic i 
l’espai privat del veïnat. Si les bústies liles obrien interrogants des de la sorpresa, els 
materials de la campanya (un tríptic i un quadern de jocs) que cada habitatge va rebre 
a la seva bústia, han possibilitat una reflexió més pausada. En un món mediàtic on cada 
dia rebem moltíssima informació, el repte era generar un material, que ens donés l’espai 
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per pensar. Un temps per reflexionar, jugar, aprendre i cuidar-nos. Per canviar la nostra 
mirada i la nostra relació amb el món que ens envolta, amb el cos, el gènere, la 
sexualitat, la diversitat, les relacions sexoafectives, les violències i les desigualtats.  I 
fer-ho des de l’alegria, l’empatia i la solidaritat.  
 
De vegades accions molt simples poden canviar la vida de les persones. Ens agradaria 
pensar que l’aparició de les bústies liles, va ser una acció molt simple, que ha propiciat 
canvis, per petits que siguin, en la vida de les persones que habitem Beuda. Una vida, 
on cada dia i des d’una responsabilitat compartida, retallem les violències i ens 
enganxem a les cures.  
 
Desiré Rodrigo García / Lo Relacional  
www.lorelacional.org 
 
“Retalla les violències, enganxa les cures” és una campanya de prevenció de violències 
masclistes i LGTBI-fòbiques que des de Beuda 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. 
Més informació sobre la campanya: www.garrotxasenseviolencies.wordpress.com 
 
 
 
 


