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«El costum és una segona naturalesa que destrueix la primera. Però, què és la naturalesa?

Per què el costum no és natural? Tinc molta por que aquesta naturalesa no sigui, ella ma-

teixa, només un primer costum, així com el costum és una segona naturalesa.»

B. Pascal, Pensée, 16703

«No es neix dona. S’esdevé dona.»

Simone de Beauvoir

El desplegament de la sexualitat… estableix aquesta noció de sexe

Michel Foucault

Introducció

Quan un concepte entra en crisi és una bona ocasió per recapitular-ne la història (Tubert,
2003). La crisi del concepte de gènere està estretament lligada a la crisi actual de les
teories socials clàssiques i, en particular, de les nocions de cultura, naturalesa i societat.
Les nocions de gènere i de cultura són avui tan ubiques com ambigües. S’han conver-
tit en paraules penjador, una mena de jòquers que s’utilitzen amb intencions i significats
d’allò més diversos. Els anys setanta les acadèmiques feministes van escollir el terme
gènere precisament per emfasitzar que la desigualtat i l’opressió de les dones en relació
amb els homes no depenen de les diferències de sexe biològic pròpies de l’espècie hu-
mana. Les relacions de gènere són fenòmens socioculturals que estructuren la perpe-
tuació de la vida humana en societat de manera tan fonamental i enigmàtica com, per
exemple, els sistemes de parentesc. Una història del concepte de gènere implica i re-
flecteix, per tant, la concepció canviant de la cultura en relació amb la naturalesa.

1. He manllevat aquest irònic títol d’un dels llibres de l’antropòloga i lingüista nicaragüenca Milagros Palma ti-
tulat La mujer es puro cuento (1996), una recopilació de mites que són una mostra clara de la manera de per-
petuar-se del poder masculí mitjançant la transmissió de valors i d’imatges que fan d’ella una creació pura-
ment arbitrària.
2. Publicat a: Quadern d’Institut Català d’Antropologia, Sèvie monogràfics. A propost de cultura, No. 19,
2003.
3. B. PASCAL, 1877, p. 96.
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L’energia creativa de l’antropologia emana de la tensió entre dos tipus d’exigències: d’una
banda, ens ocupem d’éssers humans universals, i de l’altra, de realitats culturals particu-
lars. Tradicionalment, l’antropologia sociocultural s’ha basat en la idea que una línia di-
visòria clara separa el món de la cultura humana de la resta del món viu. La biologia i al-
tres disciplines afins explicarien la dimensió de la nostra condició humana que ens fa
assemblar a altres animals. Però la nostra capacitat per a l’aprenentatge, per comunicar-
nos mitjançant el llenguatge i interpretar el món on vivim dotant-lo de significats simbò-
lics, ens ha permès transcendir les limitacions que ens imposa la nostra naturalesa ani-
mal biològica per assolir aquesta condició humana flexible i adaptable única. La noció de
cultura es va desenvolupar en la pugna intel·lectual de les ciències socials contra els in-
tents, per part de les ciències naturals, d’atribuir la conducta i la varietat humanes exclu-
sivament a factors biològics, és a dir, naturals (Barnard i Spencer, 1998, p. 393 i s). 

El terme gènere ha estat clau en la teoria i política feministes des dels anys setanta en
el seu combat contra el sentit comú sexista i androcèntric que preval a la societat i a l’a-
cadèmia occidentals. Es tractava de demostrar que «la biologia no és destí», sinó que
les identitats socials i simbòliques que s’assignen a les dones en les seves relacions amb
els homes en l’organització de la vida en societat, com que són culturals, són variables
i, per tant, aptes per ser transformades. Els debats epistemològics que provocarà el
concepte de gènere estaran vinculats a l’oposició convencional entre naturalesa i cultu-
ra que les teòriques feministes acabaran per transcendir.4

Marcel Mauss ja havia demostrat, en el seu article clàssic de 1938, que la concepció de
la persona era només en aparença evident i natural. En realitat era un artefacte d’una
llarga i diversa història social. Com que està constituïda per les forces que exerceix la
societat i està estretament vinculada a l’organització social, la categoria de persona era
moral i jurídica i, per tant, variable segons el context sociocultural (Mauss, 1938). La fron-
tera entre la materialitat i la culturalitat és trenca analíticament a partir de Mauss, i Lévi-
Strauss resumeix la idea que la diversitat cultural és consubstancial amb la condició hu-
mana en la seva cèlebre frase «la cultura és la naturalesa humana». Això no obstant, en
antropologia prevaldrà una altra concepció liberal de la cultura segons la qual els indivi-
dus són portadors de trets culturals que se’ls imposen distingint-los els uns dels altres
(Frade, 2002, p. 34-3).

Mauss es va inspirar en l’anàlisi sociològica de les representacions i classificacions so-
cials iniciada per Durkheim i així va anticipar el que avui s’entén per la desconstrucció de
categories socials bàsiques com ara l’individu, les tècniques corporals i, fins i tot, el sexe

4. Cal destacar que a les etnografies indigenistes que relativitzen el dualisme cartesià occidental se sol fer poca
atenció a les implicacions que tenen diferents concepcions sobre els éssers humans en relació amb el món
animal, per exemple, per a les concepcions de la reproducció i les relacions de les dones amb els homes.
Vegeu DESCOLA i PÁLSSON (1996).

Construint drets estils  7/3/08  09:20  Página 38



(Carrithers, S. Collins i S. Lukes, 1985). Però la «petita diferència» —com Alice Schwar-
zer va ironitzar la diferència entre dones i homes als anys seixanta— i les seves grans
conseqüències sociopolítiques van brillar, és clar que per la seva absència, a totes les
tradicions antropològiques.5 Els antropòlegs van centrar les seves anàlisis en la perso-
na, l’individu, sobreentesos com a categories socioculturals universals, mentre que les
dones, si apareixien, ho feien no com a persones, sinó gairebé com a destinades inevi-
tablement a ser mullers, germanes, filles intercanviades pels seus homes, com veiem,
per exemple, en l’abundant bibliografia que va generar la passió antropològica per l’es-
tudi dels sistemes de parentesc. Les militants feministes i les seves denúncies de l’o-
pressió i discriminació de les dones i les revisions històriques, etnogràfiques i teòriques
de les investigadores feministes s’encarregaran de demostrar, durant les quatre dèca-
des següents, que no només l’home és una invenció, sinó que també ho és la dona.

Història d’una relació

La trajectòria teòrica feminista és singular, ja que és la història d’una estreta relació entre
un moviment polític d’emancipació personal i col·lectiu i una tasca teòrica inspirada per
l’afany d’identificar les arrels de l’opressió i el tracte desigual de les dones com a eines
de la lluita alliberadora (Moore, 1996).

El moviment feminista de la segona onada va tenir els seus orígens en els exaltats anys
seixanta. En un principi es van posar en moviment dones de classe mitjana. Als Estats
Units la va seguir la tenebrosa dècada de les persecucions macartistes de l’esquerra en
plena guerra freda, la lluita estudiantil per la llibertat d’expressió i en contra de la guerra
al Vietnam6 i el moviment pels drets civils de la població negra. Aquest va ser el decorat
on va néixer el moviment feminista. Les dones, que havien treballat a la indústria militar,
però que van ser redomesticades quan els soldats van tornar de la gran guerra, estu-
diants universitàries, dones que tenien fills i filles en edat escolar, dones que quan es van
casar van abandonar els estudis o la professió, van decidir compaginar el matrimoni amb
una carrera professional o tornar a treballar fora de la llar, però van descobrir que la tan
celebrada igualtat d’oportunitats era un trist engany. El repartiment equitatiu del treball
domèstic amb els seus companys va resultar il·lusori. A més, les dones només aconse-
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5. Una excepció és l’article també clàssic de Robert HERTZ (1960) Death and the Right Hand, on l’autor ana-
litza les classificacions simbòliques dualistes en relació amb les característiques del cos humà i les seves im-
plicacions per a la classificació d’homes-marits i dones-mullers i els seus valors relatius.
6. Van sorgir dues organitzacions d’estudiants: Students for a Democratic Society (Estudiants per una Socie-
tat Democràtica) i Student Nonviolent Coordinating Committee (Comitè Coordinador d’Estudiants no Violents),
les massives mobilitzacions dels quals van aconseguir eventualment que el Govern dels Estats Units s’avin-
gués a negociar la fi de la guerra del Vietnam.
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guien llocs de treball temporals de segon ordre, com ara feines de secretària, d’infer-
mera, és a dir, de persones que tenen cura dels altres i d’assistents, sense possibilitats
de promoció i per la meitat de sou que els homes, i eren acomiadades quan es queda-
ven embarassades. 

El llibre de Betty Friedan, la seva denúncia de La mística de la feminitat, que es va publi-
car el 1963, va ser oli en un llum per als somnis de totes aquestes dones. En poc temps
el llibre havia venut més de tres milions d’exemplars. Les múltiples discriminacions de les
dones començarien a canviar quan, un any després de la cèlebre marxa sobre Washing-
ton en suport de la població negra el 1964, el govern demòcrata de Lyndon Johnson va
forçar l’aprovació de la Llei de drets civils dels negres, que no només prohibia la discri-
minació per raó de raça, sinó, inesperadament, també per raó de sexe (Friedan, 1963).7

Però una llei tota sola no fa un estiu. Davant l’oposició tancada dels sindicats, els em-
presaris i els organismes oficials contra la prohibició de la discriminació per raó de sexe,
un grup de dones professionals entre les quals va destacar Betty Friedan, va fundar el
1966 NOW (National Organization of Women), l’organització feminista independent més
gran als Estats Units.8 Aquestes dones no pretenien una revolució política ni sexual. El seu
objectiu era la igualtat de drets de les dones amb els homes en tots els àmbits socials. 

En contrast amb aquests inicis liberals del moviment feminista als Estats Units, a Angla-
terra, en canvi, les que es van rebel·lar contra l’absència sistemàtica de les dones en la
pràctica i teoria revolucionàries dels seus col·legues masculins van ser feministes de la
nova esquerra. Aquestes feministes socialistes van impulsar el moviment per l’allibera-
ment polític i sexual de les dones, que va transcendir les campanyes per la igualtat de
drets, i van inaugurar una revisió feminista de les teories socialistes.9 La primera Con-
ferència Mundial de la Dona, que l’ONU va convocar a la ciutat de Mèxic el 1975 en res-
posta a les demandes de les dones, va significar la mundialització del moviment femi-
nista. A Espanya, la primera Conferència Mundial va coincidir amb la mort de Franco,
cosa que va donar un impuls addicional a l’organització de les dones.

7. La incorporació de la discriminació per raó de sexe a la Llei es va deure a una maniobra política racista mas-
culina fallida. Per derrotar la proposta de llei antiracista, un congressista segregacionista de Virgínia va proposar
incorporar-hi la discriminació per raó de sexe confiant que els congressistes hi votarien en contra. Però els líders
del congrés es van adonar que els temps ja no eren adients per desafiar les dones (Friedan, 2003, cap 6).
8. Però no hem d’oblidar altres lluitadores feministes anteriors, però radicals. L’anarquista Emma Goldman
(1869-1940), per exemple, no compartia la convicció dels seus companys que la societat nova resoldria la si-
tuació de les dones ja que les seves condicions eren diferents i tenien causes específiques. El 1897 GOLDMAN

escrivia: «Jo exigeixo la independència de la dona, el seu dret a mantenir-se a si mateixa; a estimar qui ella vul-
gui o tantes persones com desitgi» (Goldman, 1897). 
9. Un text clau va ser l’article de Juliet MITCHELL, 1966a, «Women: The Longest Revolution», que es va con-
vertir en un text fundacional del moviment. Vegeu també el llibre de Mitchell que porta el mateix títol: Women:
The Longest Revolution. Essays in Feminism, Literature and Psychoanalysis (MITCHELL, 1966b).

Construint drets estils  7/3/08  09:20  Página 40



La lluita política organitzada en contra de la discriminació de les dones al mercat labo-
ral, la seva opressió sexual, va plantejar desafiaments teòrics. Mentre que les feministes
proclamàvem i practicàvem que «allò personal és polític», les acadèmiques del movi-
ment van desafiar el «poder androcèntric del saber» desmitificant allò que Foucault va
anomenar el biopoder; és a dir, la càrrega ideològica de totes les doctrines que atribuïen
la subordinació de les dones a la seva naturalesa biosexual, i les greus deficiències epis-
temològiques i teòriques de la ciència tradicional per no haver fet gens de cas al paper
i les activitats de les dones en la història i la societat.

El desenvolupament de la crítica teòrica feminista no sempre va ser rectilini ni assosse-
gat i progressiu. Des d’un inici hi va haver desacords sobre les arrels de la desigualtat
de les dones causats per percepcions divergents respecte a la seva relació amb l’ordre
sociopolític i, fins i tot, a la mateixa condició humana, atrapada entre la cultura i la natu-
ralesa, a què he al·ludit al principi. D’una banda, la diversitat d’inquietuds i d’experièn-
cies viscudes per dones, juntament amb diferents interessos i posicions sociopolítiques,
es van reflectir en projectes polítics amb desacords. I de l’altra, van sorgir controvèrsies
teòriques i polítiques sobre el perquè de les dones a causa de la persistent dificultat de
comprendre les diverses experiències de les dones en relació amb els homes, sense
caure ni en relativismes que desarmen, ni en vells o nous essencialismes que paralit-
zen.10

Antecedents: diferències i desigualtats sexuals

Simone de Beauvoir, en el seu llibre clàssic El segon sexe (1949), va introduir la idea fe-
minista moderna que no es neix dona, sinó que s’esdevé dona. Beauvoir ens va ensen-
yar que l’opressió de la dona no es deu a factors biològics, psicològics o econòmics,
sinó que va fondre l’explicació econòmica i reproductiva en una interpretació psicològi-
ca de totes dues. Al llarg de la història la dona havia estat construïda com el segon sexe,
l’altra de l’home. Aquesta ordenació jeràrquica era un invent patriarcal per legitimar l’au-
toritat masculina. L’home era la mesura de totes les coses ja que «la humanitat és mas-
culina i l’home defineix la dona no en si mateixa, sinó en relació amb l’home […]. Ell és
el subjecte, ell és l’absolut, ella és l’altra» (Beauvoir, 1989, p. XXII).

Margaret Mead, en les seves investigacions etnogràfiques dels anys 1920 i 1930, en
particular a Samoa i a Nova Guinea, ja havia posat en dubte la visió sexista biologista
que prevalia a les ciències socials als Estats Units, segons la qual la divisió sexual del
treball a la família moderna es devia a la diferència innata entre el comportament instru-
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10. Per essencialisme entenem la doctrina que nega la temporalitat quan atribueix una ontologia primordial i
immutable als productes històrics de l’acció humana.
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mental (públic, productiu) dels homes i l’expressiu de les dones. En el seu estudi com-
paratiu Sex and Temperament in Three Primitive Societies, Mead havia introduït ja el
1935 la idea revolucionària que, com que l’espècie humana és enormement mal·leable,
els papers i les conductes sexuals varien segons els contextos socioculturals (Mead,
1935). I en una comparació de les concepcions sobre allò que significava ser dona i
home a set societats del Pacífic Sud, amb les idees que prevalien a la societat nord-
americana contemporània, Mead escrivia, el 1949: «Cadascuna d’aquestes tribus (a
Nova Guinea) té, com tota societat humana, l’element de la diferència sexual per usar-
lo com a tema en l’argument de la vida social, i cadascun d’aquests pobles ha desen-
volupat aquesta diferència de manera diferent. Quan comparem la manera com han dra-
matitzat la diferència sexual, és possible ampliar els nostres coneixements sobre quins
elements són construccions socials, originàriament irrellevants respecte als fets biològics
de sexe-gènere» (Mead, 1949). Aquí apareix per primera vegada el terme gènere, enca-
ra que d’una manera poc clara. Això no obstant, els missatges feministes de Simone de
Beauvoir i de Margaret Mead van passar desapercebuts fins que va sorgir el moviment
feminista internacional.

Quan, cap a finals dels anys seixanta, les acadèmiques feministes van començar a in-
vestigar les arrels de la condició de les dones com a segon sexe, van fixar el seu punt
de mira en l’antropologia com a font d’informació sobre les circumstàncies, experiències
i representacions femenines en contextos socials, polítics i econòmics diversos, bus-
cant, a més, evidències sobre sistemes sociopolítics igualitaris (Pine, 1998, p. 253-262).
A mitjan anys seixanta es publiquen dos volums pioners coordinats per antropòlogues:
Toward an Anthropology of Women i Woman, Culture and Society (Rosaldo i Lamphere,
1974; Reiter, 1975).11 Aquestes antropòlogues feministes, algunes de les quals van mi-
litar al moviment estudiantil als Estats Units,12 es van proposar crear una antropologia de
les dones per sotmetre a la crítica feminista els models androcèntrics convencionals a la
disciplina. Aquesta antropologia de les dones es va dedicar en cos i ànima a escoltar les
veus silenciades de les dones (Ardener, 1975) i va fer especial atenció als dominis i les
activitats de les dones i les representacions simbòliques de la feminitat. El seu objectiu
primordial va ser trobar i teoritzar els orígens de la subordinació de les dones encara que
els seus enfocaments divergien. Per a les antropòlogues feministes marxistes, ni l’o-
pressió de les dones ni el poder exclusiu exercit pels homes no eren fenòmens univer-
sals, sinó que depenien de les relacions de producció històriques. Un ordre igualitari pri-
migeni havia estat destruït quan va sorgir la propietat privada i el colonialisme (Reiter,

11. Vegeu també HARRIS i YOUNG (1979).
12. Segons William Christian, a la Universitat de Michigan, que era un dels planters de la rebel·lió estudiantil
els anys seixanta i on ell estudiava aleshores, les estudiants d’antropologia Rayna Reiter, Jane Schneider i
Susan Harding, totes elles alumnes d’Eric Wolf, van fundar un grup feminista. Vivien en comunes i es van con-
vertir, més endavant, en destacades teòriques feministes.
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1975).13 El corrent estructural simbòlic tampoc no va atribuir l’origen de les desigualtats
sexuals als fets biològics de l’espècie humana, sinó a pautes, aquestes sí universals, que
organitzen l’experiència social, psicològica i cultural humanes com ara la dicotomia entre
cultura i naturalesa, o entre l’esfera privada i pública, i els significats simbòlics de sexe
de què es doten i que presumiblement podien canviar (Rosaldo i Lamphere, 1974; Ha-
rris i Young, 1979). Aquesta recerca d’orígens pressuposava una fe en veritats últimes i
essencials. Totes aquestes antropòlogues situaven l’opressió de les dones en la cultura
i en l’estructura social, però moltes van acabar replicant les tendències universalistes i el
determinisme biològic que pretenien superar. Malgrat les seves millors intencions cultu-
ralistes, en última instància atribuïen la subordinació de les dones al fet biològic del seu
paper específic en la procreació. Les dones estaven confinades invariablement a l’àmbit
social de menys valor social a l’interior d’unes jerarquies universals entre les esferes pú-
blica i domèstica, entre la cultura i la naturalesa, o entre la producció i la reproducció (en
particular, Ortner, 1974; Rosaldo, 1974; Edholm, Harris i Young, 1977).14 Quan projec-
taren sobre el món el seu propi sentit comú cultural, no es van adonar que aquestes di-
cotomies no eren en absolut universals, sinó una creació del discurs filosòfic i polític eu-
ropeu modern, i que diferències de funció i d’activitats no signifiquen necessàriament
desigualtat social (MacCormack i M. Strathern, 1980).

El perquè i el què del gènere

Malgrat que la categoria gènere ha tingut un paper tan destacat com controvertit en el
pensament feminista, resulta sorprenent que encara no tinguem una genealogia semàn-
tica i política del concepte (Tubert, 2003; Abbott, 2000; Code, 2000).

Les antropòlogues que acabo d’esmentar habitualment assumien la dona com a sub-
jecte de les seves investigacions. Pretenien explicar l’escàs protagonisme i valor de la
dona a la societat analitzant els papers i les deferències sexuals des de la comparació
intercultural típica de l’antropologia, sense aconseguir desprendre’s de supòsits biolò-
gics etnocèntrics.

Les feministes socialistes anglosaxones, en canvi, van abordar la condició de les dones
a la societat occidental des de la crítica política de la dominació masculina i de les 
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13. Vegeu també LEACOCK, 1978.
14. El 1980, Rosaldo encara manté d’una manera, per cert, rebuscada, que «alhora que l’evidència sobre va-
riacions de conducta suggereix que el gènere, més que un producte dels nostres cossos és una forma social
i de pensar, sembla bastant difícil creure que les desigualtats sexuals no estiguin arrelades als dictats d’un
ordre natural. Almenys semblaria que determinats fets biològics —el paper de les dones en la reproducció i,
potser, la força masculina— han funcionat de manera no necessària, però universal per formar i reproduir el
domini masculí» (ROSALDO, 1980, p. 396).
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ideologies sexuals que la legitimen. La causa de l’opressió de les dones no estava en
elles mateixes, sinó que es devia al poder exercit pels homes en un entramat de rela-
cions polítiques. Aquestes feministes anglosaxones van introduir el concepte de gènere
en el seu controvertit sentit actual, precisament per desemmascarar els difusos i tan di-
fosos determinismes biosexuals que legitimen la dominació masculina.

Conèixer l’origen de conceptes analítics clau ajuda a reconèixer les seves conseqüèn-
cies epistemològiques posteriors. La paraula gènere és la traducció literal de la paraula
anglesa gender. L’entrada gender a les enciclopèdies de teoria feminista o simplement
omet el seu origen o li atribueix a una característica gramatical de l’anglès, una llengua
en què, en contrast amb les llengües romàniques, les paraules no tenen gènere, però
certes paraules s’entenen com a masculines o femenines. Així, segons Nicholson, les fe-
ministes de llengua anglesa van fer extensiu el terme gender a les conductes femenines
i masculines típiques per tal de posar èmfasi en el fet que aquestes, de la mateixa ma-
nera que el gènere sobreentès d’algunes paraules, es deuen a convencions socials (Ni-
cholson, 1998; Scott, 1986; Abbott, 2000; Owen, 2000). Aquesta història és, com a
mínim, incompleta.

En realitat, el terme gender va ser introduït per la psicologia i la sexologia als Estats Units
els anys cinquanta, quan va canviar gradualment la seva posició davant la transsexuali-
tat i els intersexes. En aquella època, la professió mèdica nord-americana rebutjava les
operacions de canvi de sexe, però el 1952 Cristine Jorgensen, de Dinamarca, se’n va
sotmetre a una. Als Estats Units es van establir les primeres clíniques de gènere i alguns
psicoanalistes, sexòlegs i metges van adoptar el terme gender per distingir el sexe so-
cial assignat del sexe anatòmic i solucionar, així, les dificultats conceptuals i terminològi-
ques que plantejaven els intersexes, transsexuals i homosexuals, el sexe biològic dels
quals era ambigu al naixement o no coincidia amb la seva identitat sexual desitjada o la
seva orientació sexual.

Les feministes Kate Millett i Germaine Greer, totes dues estudioses de literatura angle-
sa, sembla que van ser les primeres a utilitzar la noció psicoanalítica de gènere social en
les seves crítiques polítiques de les doctrines bioideològiques occidentals sobre la su-
bordinació de les dones. Totes dues compartien la convicció que per lluitar per l’allibe-
rament de les dones calia saber, en primer lloc, fins a quin punt la inferioritat o la de-
pendència de les dones eren naturals i, per tant, inalterables.

En el seu revolucionari llibre Sexual Politics, Kate Millett, el 1969, rebutjava com a exer-
cici fútil i segurament irrellevant buscar els orígens del patriarcat i proclamava que les re-
lacions entre els sexes eren fonamentalment polítiques. Unes vegades idolatrades, d’al-
tres tractades amb condescendència, a la història i la cultura occidentals les dones
sempre han estat explotades pels homes. És a dir, la sort de les dones és llançada pels
homes i es deu al poder masculí. Però, com indica Millett, ni l’endocrinologia ni la genè-
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tica no havien aconseguit demostrar mai que la voluntat de domini era un tret inherent
al temperament masculí ni tampoc que hi hagués diferències intel·lectuals-emocionals
innates notables entre homes i dones. Com que les distincions contemporànies entre
homes i dones són, a més, primordialment culturals, difícilment podríem determinar-ne
els orígens físics. Com Millett conclou amb lúcida ironia, «segurament no podrem saber
les diferències reals entre els sexes mentre els sexes no siguin tractats de manera dife-
rent, és a dir, com a semblants» (Millett, 1977, p. 29). La convicció contemporània que
l’agressió és per naturalesa masculina i la passivitat és femenina no són, per tant, sinó
racionalitzacions patriarcals de desigualtats socials, i les diverses facetes de les nostres
vides que es denominen conductes sexuals són gairebé del tot el resultat del nostre
aprenentatge social (Millett, 1977, p. 32).

Germaine Greer va utilitzar el terme gènere en la seva crítica radical de la imatge de la
dona objecte del desig masculí, The Female Eunuch (Greer, 1971). Com escrivia Greer,
la dona és producte d’un tipus particular de condicionament social: «El que passa és
que la dona és considerada objecte sexual per a l’ús i l’apreciació d’altres éssers se-
xuats, els homes. La seva sexualitat és, alhora, negada i tergiversada ja que és repre-
sentada com a passivitat» (Greer, 1971, p. 15). És a dir, la dona és construïda com a
«eunuca» al servei de l’home.

Greer utilitza el terme gènere quan sotmet tota la gamma d’interpretacions occidentals dels
trets corporals, intel·lectuals i emocionals atribuïts a la dona a un examen crític amb espe-
rança que les dones seran capaces de reivindicar una voluntat pròpia per decidir sobre els
seus desigs per elles mateixes quan s’alliberin de tots aquests prejudicis sexistes.

Les dues autores citen Sex and Gender, obra del psicoanalista nord-americà Robert
Stoller, com a font del terme gender (Stoller, 1968). Com he indicat, a la dècada dels
anys cinquanta, psicòlegs, metges i científics socials van enfocar el tractament dels in-
tersexes i transsexuals des d’una perspectiva nova advocant per intervencions quirúrgi-
ques per adaptar-ne l’anatomia genital o la seva identitat sexual assignada o escollida.
Era l’època en què, en reacció contra els abusos del règim nazi de determinismes biolò-
gics durant la Segona Guerra Mundial, es va generalitzar la convicció que els éssers hu-
mans són enormement mal·leables. En el seu llibre, Stoller va revisar els estudis psi-
cològics i biomèdics dels intersexes, transsexuals i homosexuals, és a dir, d’individus,
homes i dones, l’anatomia genital dels quals és ambigua en el moment de néixer o el
sexe biològic dels quals no coincideix amb la seva identitat sexual sentida i desitjada o
amb la seva orientació sexual. Segons Fraisse, el llibre Sex and Gender, de Stoller, va
marcar l’inici del debat terminològic i filosòfic al voltant del concepte de gènere en el pen-
sament feminista que encara no s’ha tancat (Fraisse, 2001).

Com va apuntar Millett a Sexual Politics, d’acord amb Stoller i altres experts contempo-
ranis, la core gender identity (identitat de gènere central) es consolida tan sols a l’edat
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de divuit mesos. I ni la conducta, ni els sentiments, ni el pensament ni les fantasies no
estan exclusivament determinats per l’anatomia sexual. Les investigacions realitzades al
California Gender Identity Center havien mostrat que en casos d’assignació errònia de
gènere quan hi havia una malformació genital de naixement, resultava més fàcil canviar,
mitjançant una intervenció quirúrgica, el sexe anatòmic d’un adolescent el sexe biològic
del qual era contrari a la seva assignació de gènere i al seu condicionament social, que
transformar-ne la personalitat i el temperament subjectiu femení, producte d’anys de so-
cialització (Millett, 1977, p. 30). La intenció era adaptar la naturalesa sexual a la identitat
social de gènere.

Millett (1977, p. 29) recull la definició de Stoller del terme gènere:

Els diccionaris subratllen que la connotació primordial de sexe és biològica… D’acord

amb això, en aquesta obra la paraula sexe es referirà al sexe femení o masculí i les parts

biològiques que determinen si un és mascle o femella; la paraula sexual es referirà a l’a-

natomia i la fisiologia. És evident que s’obren amplis camps de la conducta, dels senti-

ments, del pensament i de les fantasies que, encara que estiguin relacionats amb els

sexes, no tenen connotacions primordialment biològiques. Utilitzaré el terme gènere per

a alguns d’aquests fenòmens psicològics: es pot parlar de sexe masculí o femení, però

també es pot parlar de masculinitat i feminitat sense estar necessàriament suposant qual-

sevol cosa sobre l’anatomia o la fisiologia. D’aquesta manera, mentre que segons el sen-

tit comú sexe i gènere semblen inextricablement relacionats, un objectiu d’aquest estudi

serà confirmar el fet que els dos àmbits (sexe i gènere) no estan inevitablement vinculats

a res que s’assembli a una relació d’un a un, sinó que cadascun pot seguir camins força

independents. 

És a dir, com Stoller recalca més endavant, «el gènere és un terme que té connotacions
psicològiques i culturals» (Millett, 1977, p. 30). Cal notar que quan Stoller distingeix 
el sexe biològic del gènere social agafa com a dada l’oposició entre naturalesa i cul-
tura.

Ara bé, per entendre tot l’abast teòric del concepte de gènere cal retrocedir als anys
cinquanta. John Money, especialista en l’estudi de «defectes» genitals congènits, i els
seus col·legues del Johns Hopkins Medical Center de Baltimore (EUA) van ser els que
van començar a investigar els problemes d’identitat i d’orientació sexuals, la transse-
xualitat i el tractament de nens i nenes hermafrodites i van desenvolupar una teoria del
tractament psicomèdic dels intersexes que dóna prioritat al condicionament sociocul-
tural de la identitat de gènere per damunt del sexe biològic. Aquest model sembla que
persisteix fins avui entre especialistes mèdics (Kessler, 1990). Segons Money, quan neix
el nadó és neutre en termes psicosexuals. El desenvolupament de la seva orientació
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psicosexual depèn de l’aspecte dels genitals externs que el nadó observa quan mira
cap avall. Qualsevol nadó pot ser transformat en nen o nena mentre els seus genitals
tinguin l’aparença adequada, independentment del que indiquin els seus cromosomes,
les seves hormones, els seus gens. Encara que la seva intenció fos humanitària, un
exemple tràgic de la convicció freudiana que el sa desenvolupament psicològic d’un
nen o nena depèn essencialment del fet que posseeixi o no un penis, va ser la decisió
de Money de convertir l’anatomia genital d’un nen que havia perdut el seu penis per 
un error biomèdic comès durant la seva circumcisió, en la d’una nena (Colapinto,
1997).

Encara que a primer cop d’ull pugui semblar que els experts intentaven simplement
adaptar l’anatomia sexual d’una persona al seu gènere assignat, en el diagnòstic dels
intersexes s’infiltren ideals culturals basats en el model biosexual dualista i, fins i tot,
suposats, en especial respecte als genitals normals de l’home. En l’assignació del gè-
nere del nounat se solen utilitzar dos tipus d’indicadors, un de biològic i un altre 
de cultural, és a dir: l’anàlisi cromosòmica, d’una banda, i no qualsevol penis, sinó la
mida adequada, de l’altra. En el cas d’intersexes congènits, l’objectiu psicomèdic 
consisteix a normalitzar els genitals anormals mitjançant una intervenció quirúrgica
precoç i l’administració posterior de les hormones corresponents. Encara que el nadó
posseeixi el cromosoma Y, si el seu penis és considerat massa petit, la tendència 
és a transformar-lo en femení. És a dir, el gènere «normal» no depèn de posseir o no
un penis, sinó de si el penis és, a més, d’una mida normal (Kessler, 1990; Dreger,
2004).15

La idea que no hi ha més de dos sexes està profundament arrelada a la cultura occi-
dental, i la professió biomèdica no dubta que la identitat femenina i masculina són les
úniques opcions naturals per als i les intersexes. El mateix terme intersexe revela
aquesta concepció cultural dualista en la mesura que la seva anatomia genital és diag-
nosticada com a ambigua en relació amb la norma sexual dualista i heterosexual (Faus-
to-Sterling, 2004; Fausto-Sterling, 2000).16 Aquests antecedents bioculturals del con-
cepte de gènere es reflectiran en els debats a què dóna lloc el gènere a les teòriques
feministes.

La mujer es puro cuento: La cultura del gènere | 47

15. La Intersex Society of North America (Societat Intersexes d’Amèrica del Nord) va ser fundada els anys no-
ranta per la historiadora de la medicina Cheryl Chase i un grup d’activistes per lluitar contra la vergonya, el se-
cretisme i les intervencions quirúrgiques no desitjades realitzades a persones que neixen amb una anatomia
genital que algú va decidir que no corresponia a la norma masculina o femenina. La Conferència Nacional de
NOW de 2001 va aprovar una resolució a favor del dret d’elegir de les nenes intersexe.
16. Cal assenyalar que Fausto-Sterling és professora de biologia i d’estudis de la dona al Departament de Bio-
logia Cel·lular i Bioquímica de la Brown University (EUA); la seva crítica, per tant, prové de dins del camp bio-
lògic.
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El gènere representa el mateix per al sexe que la cultura 
per a la naturalesa?

Com he indicat, les feministes anglosaxones Millett i Greer van recórrer al terme gender
procedent de la psicologia i la biomedicina per distingir allò que és construcció socio-
cultural d’allò que depèn de la naturalesa en les relacions de les dones amb els homes.
Però en dotar el terme gènere de rang teòric, les feministes van voler emfatitzar, a més,
el caràcter relacional i per tant polític de les definicions normatives de la feminitat i la
masculinitat. És a dir, les dones i els homes, com a actors i actores socials, es fan recí-
procament i, per tant, en lloc d’analitzar-se per separat s’han de situar a l’entramat de
les relacions de poder que els i les constitueixen.17

Les interpretacions de la construcció social i/o cultural de la relació de les dones amb
els homes han variat. En l’obstinació per evitar qualsevol relliscada cap al dualisme se-
xual marcat per allò biològic persisteixen dues dificultats analítiques relacionades: si,
com havia escrit Beauvoir, «la biologia no és destí», d’acord amb què es construeixen
els significats simbòlics culturals diversos del ser dona en relació amb l’home? I, què fa
de les relacions de gènere un principi estructural primordial de la vida en societat, dife-
rent d’altres tipus de relacions socials?18

La sociòloga anglesa Ann Oakley il·lustra aquestes dificultats. El 1972 Oakley utilitzava
el concepte de gènere en una comparació intercultural de les diferents maneres com
homes i dones són modelats per la vida en societat concloent que «és cert que totes les
societats utilitzen el sexe biològic com a criteri per a l’atribució de gènere, però després
d’aquest simple punt de partida no hi ha cultures que estiguin completament d’acord
sobre allò que diferencia un gènere d’un altre» (Oakley, 1977, p. 185). Encara que Oa-
kley posi èmfasi en la variabilitat cultural dels significats de gènere, quan els arrela a la

17. Però la teoria, en la pràctica, pot ser una altra, sobretot quan es tracta de qüestions de política. La tra-
ducció del terme anglès gender a altres llengües va plantejar algunes dificultats i va donar lloc a una sèrie de
relliscades. En alemany, per exemple, el terme Geschlecht designa indistintament el sexe biològic i el gènere
social. En castellà i català, la traducció género/gènere és encara més polisèmica, ja que es refereix tant al gè-
nere humà, a una classe o un ordre de determinades coses, i al gènere gramatical. A part dels inconvenients
polítics de ser un terme que té diversos significats i que, a més, és poc conegut, gènere es va prestar fàcil-
ment a un ús plural: els o dos gèneres. Les feministes que pluralitzen la paraula gènere revelen una concep-
ció dualista del gènere, anàloga al dualisme sexual, escamotejant el caràcter polític i ideològic de les relacions
entre dones i homes. En àmbits aliens a la investigació teòrica no és infreqüent, a més, la utilització dels ter-
mes gènere i dona de manera intercanviable com si les desigualtats de gènere fossin un problema exclusiu de
les dones. Una altra dificultat política radica en el fet que, com que es tracta d’un concepte acadèmic, el terme
gènere gairebé no és conegut pel comú de les dones, per no esmentar els homes en general, de manera que
qualsevol iniciativa política requereix una pedagogia prèvia.
18. Noteu el paral·lelisme que hi ha entre aquests interrogants i aquells que ha suscitat el caràcter cultural de
les relacions de parentesc.
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diferència de sexe universal acaba utilitzant el concepte de gènere en un sentit categò-
ric —hi ha dos gèneres— replicant el dualisme sexuat heterosexual de Money i Stoller
als quals cita (Oakley, 1977, p. 197).

En el seu ús posterior s’esvaeixen els orígens psicomèdics del concepte de gènere. Els
estudis de les diferències i de les desigualtats de gènere sembla que s’alliberen dels seus
referents biològics quan assumeixen que no totes les cultures representen de la mateixa
manera la diferència entre els sexes i no li atribueixen la mateixa importància social.

M’interessa esmentar aquí l’antropòloga feminista Gayle Rubin, el repte primerenc del
dualisme sexual heterosexual de la qual està al pol oposat del discurs de teòriques com
ara Oakley, que estudien el gènere des d’una perspectiva dualista. El 1975, Rubin pu-
blica una de les crítiques més originals i precoces de les interpretacions d’Engels i es-
pecialment de Lévi-Strauss i Freud, relatives als fonaments de l’opressió de les dones
(Rubin, 1975). És especialment rellevant la seva crítica de Lévi-Strauss i de Freud. Rubin
descobreix que la divisió entre els sexes, la incommensurabilitat entre dones i homes, la
dependència entre ells i elles i la subordinació de les dones són fenòmens polítics i so-
cials. Allò que Rubin denomina el sistema de sexe/gènere consisteix en un conjunt de
dispositius socioculturals, en particular els sistemes de parentesc forjats per les regles
matrimonials, que transformen les femelles i els mascles, en la infància posseïdores i
posseïdors del potencial sexual humà en la seva totalitat, en dones i homes, i els divi-
deixen en dues categories socials incompletes l’una sense l’altra. Quan Lévi-Strauss atri-
bueix, a Les formes elementals del parentesc, l’inici de la cultura al tabú de l’incest que
regula els intercanvis matrimonials exogàmics mitjançant el tràfic de dones entre línies de
descendència, regit pels seus homes, proscriu l’homosexualitat i prescriu l’heterosexua-
litat. Com escriu Rubin: «El tabú de l’incest pressuposa un tabú previ, menys articulat,
de l’homosexualitat. La prohibició d’algunes unions heterosexuals es converteix en un
tabú d’unions no heterosexuals. El gènere no és únicament una identificació amb un
sexe; exigeix també que el desig sexual sigui canalitzat cap a l’altre sexe» (Rubin, 1975,
p. 180). De manera anàloga a com els sistemes de parentesc suposadament exigeixen
una divisió heterosexual dels sexes, a la teoria freudiana la crisi edípica és la fase del de-
senvolupament psicosexual dels individus en què aquests assimilen les regles i els tabús
relatius a la sexualitat basats en la divisió dels sexes que, al seu torn, constitueixen el
desig sexual heterosexual. En tots dos models la dona acaba relegada a una posició es-
tructural dependent i subordinada, objecte d’intercanvi o desig dels homes i incompleta
sense ells (Rubin, 1975).

Una de les demandes del moviment feminista va ser la llibertat sexual. Però la introduc-
ció feta per Rubin de la sexualitat a l’agenda feminista acadèmica com a dimensió dels
sistemes de sexe/gènere que no pot ser reduïda al sexe biològic ni confinada per la
norma heterosexual quedarà en un segon terme fins a la dècada dels anys noranta.
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A l’inici dels anys vuitanta se sofistiquen les anàlisis feministes quan les relacions de gè-
nere s’analitzen en els seus contextos històrics i culturals concrets. Encara que algunes
teòriques feministes procuren explicar la condició de les dones segons alguna activitat
o característica femenina transcultural (Nicholson i Fraser, 1999), la subordinació univer-
sal de les dones i la dominació dels homes resulten cada vegada menys plausibles. A
mesura que els sistemes de gènere emergeixen com una dimensió de sistemes de pen-
sament molt més complexos, l’enfocament analític es desplaça de la conducta o les ac-
tivitats de les dones en relació amb els homes al gènere entès com a sistema simbòlic
que ha de ser estudiat en contextos culturals particulars. La qüestió de fins a quin punt
el gènere té alguna relació amb el sexe queda relegada a l’oblit.

En un article de 1973 que documenta el canvi terminològic del sexe al gènere, Strathern
anticipa la seva concepció del gènere com a sistema simbòlic. Com Strathern escrivia: «Els
estudis de les diferències de sexe, tant els populars com els científics, en general analitzen
la connexió entre els estereotips culturals sobre mascles i femelles (gènere) i la base psi-
cològica de la discriminació (sexe)» (Strathern, 1979, p. 133). Se sol donar un procés de
retroalimentació en una espiral de significats simbòlics. Els components culturals i biològics
dels estereotips de gènere poden servir per simbolitzar altres dimensions de la societat,
com per exemple el valor atribuït a les activitats femenines relatives a les masculines i, fins
i tot, la concepció local de la naturalesa relativa a la cultura (Strathern, 1979, 1980). En con-
cebre el gènere com a construcció simbòlica o com a metàfora per a tipus d’acció, Strat-
hern i altres antropòlogues contemporànies sembla que aconsegueixen separar les repre-
sentacions simbòliques d’allò femení i allò masculí dels cossos sexuats naturals i de la
conducta concreta de dones i homes individuals. Des d’aquesta perspectiva, el gènere
com a sistema de classificació simbòlica de persones socials és un component més de
l’entramat general de les relacions socials. Com Strathern especifica en el seu llibre clàs-
sic The Gender of the Gift (1988): «Jo entenc per gènere les categoritzacions de persones,
d’artefactes, d’esdeveniments, de seqüències, etc. que s’inspiren en imatges sexuals
sobre les maneres com les distincions entre característiques masculines i femenines con-
figuren les idees de persones concretes sobre la naturalesa de relacions socials» (Strat-
hern, 1988).19 El punt de partida analític ja no són les coses concretes que han de fer o no
poden fer persones sexuades concretes, sinó el joc de classificacions i de distincions
simbòliques de gènere. Així, queda en suspens teòric la qüestió sobre els fonaments —la
relació entre sexe i gènere— i el perquè d’aquestes construccions simbòliques particulars.
La insistència a basar la seva interpretació en les categories natives ha estat criticada, a
més, per ometre les estructures de poder i eludir la manera com representacions simbòli-
ques o ideologies poden ocultar relacions de desigualtat i explotació.

19. M. STRATHERN, The Gender of the Gift, Berkeley, University of Califòrnia Press, 1988, p. IX. Hi ha una afini-
tat entre aquest enfocament simbòlic i la concepció maussiana de la persona social a què Strathern afegeix la
categoria de gènere.
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Un desenvolupament polític paral·lel a l’anàlisi de gènere com a sistema simbòlic s’en-
carregarà de reintroduir les experiències concretes de dones concretes en contextos de
poder i desigualtat, en les teories de gènere. Els anys setanta s’organitzen les feminis-
tes negres als Estats Units per denunciar l’opressió racial, sexual, heterosexual i de clas-
se a què estan sotmeses totes les dones negres en contrast amb les seves companyes
blanques. Desencantades amb el poc cas que tots —el moviment pels drets civils, el na-
cionalisme negre, l’esquerra blanca, així com el moviment feminista de les dones blan-
ques— havien fet de la seva subordinació i discriminació específiques, les dones negres
reconeixen que necessiten «desenvolupar una política que, en distinció amb les dones
blanques, és antiracista i, en distinció amb els homes negres i blancs, és antisexista»
(The Combahee River Collective, 1979, p. 363). En una societat estructurada per desi-
gualtats de classe i racials, les feministes negres es van haver de mobilitzar en dos
fronts: d’una banda, contra els homes negres que les oprimien com a dones, i de l’al-
tra, contra el racisme de la població blanca que les explotava i discriminava. Aquest con-
flicte potencial de lleialtats va ser una dificultat especial per a la seva organització. A l’in-
terior del moviment negre les feministes van ser desacreditades per introduir divisions
polítiques. I, encara que les feministes blanques proclamessin que sisterhood is power-
ful (la germandat és poderosa), aquest ideal de solidaritat feminista era una fal·làcia ja
que ocultava una miopia racial i de classe. Les feministes blanques havien ignorat la
història, la cultura i les condicions de vida de les dones negres, i havien fet poc o res per
comprendre i combatre el racisme. Els seus models analítics havien enfocat exclusiva-
ment la desigualtat de les dones i els efectes del sexisme i, per tant, eren d’escassa uti-
litat per a aquelles dones sotmeses a discriminacions racials, de classe i sexistes. Com
va escriure la feminista negra Bell Hooks (1981, p. 146; vegeu també Lewis, 1977;
Thornton Dill, 1983; Eisenstein, 1994):

Quan les dones blanques emancipacionistes van definir el treball remunerat com a
camí per a l’alliberament, no van fer atenció a les dones que són les més explotades
en la força de treball americana. Si haguessin reconegut la penúria de les dones de la
classe obrera, la seva atenció s’hauria desplaçat de les mestresses de casa suburba-
nes que posseïen una educació superior i desitjaven incorporar-se a la força de treball
de classe mitjana o alta. Si haguessin fet atenció a les dones que ja treballaven i que
eren explotades com a força de treball de reserva barata a la societat americana, hau-
rien deixat de romantitzar la recerca de les dones blanques de classe mitjana d’una
ocupació que els satisfés. Mentre que la incorporació de les dones al mercat laboral
no impedeix la seva resistència contra l’opressió sexista, per a una gran part de les
dones americanes el treball fora de la llar no ha estat una força alliberadora.

Les feministes negres van introduir nous reptes teòrics i polítics. Les denúncies de les
feministes negres van trencar la visió indiferenciada de la identitat i subordinació de les

La mujer es puro cuento: La cultura del gènere | 51

Construint drets estils  7/3/08  09:20  Página 51



52 | Construint els drets de les dones: dels conceptes a les polítiques locals

dones en demostrar que al món modern mecanismes polítics i ideològics modelen les
experiències i les identitats de les dones de manera simultània encara que desigual no
només pel fet de ser dones, sinó per la seva condició de classe i raça. És a dir, les de-
sigualtats de gènere són racialitzades i les desigualtats socials i racials són engendrades.

L’engendrament de les desigualtats socials i racials no és fruit d’una simple convergèn-
cia o fusió, d’una espècie de suma, de diferents fonts d’opressió de les dones, sinó de
la intersecció dinàmica entre el gènere, la raça i la classe en estructures de dominació
històriques. Així, Harding assenyalava: «En cultures estratificades tant pel gènere com
per la raça, el gènere sempre resulta ser també una categoria racial, i la raça, una cate-
goria de gènere» (Harding, 1986, p. 18). Però, com es produeix aquest procés de cons-
trucció recíproca entre gènere i raça i quines són les condicions socials i polítiques que
ho propicien? El sexe biològic que, per pertànyer a l’àmbit de la naturalesa, havia estat
relegat per la teoria de gènere a uns llimbs teòrics, torna a ser tan pertinent com ho és
la manera de racionalitzar la desigualtat social mitjançant una concepció històrica de la
relació entre naturalesa, cultura i societat.

El sexe ja no és el que era

La intersecció entre gènere, raça i classe va despertar qüestions noves i complexes
sobre la relació entre ideologies biològiques i racials que legitimen estructures de de-
sigualtat econòmiques i polítiques i l’organització de la reproducció social, i entre el 
control del sexe, dels cossos sexuats, de la sexualitat i les relacions de gènere. En lloc
d’indagar sobre la relació entre sexe i gènere, ens hauríem de preguntar sobre les cir-
cumstàncies històriques en què el dualisme sexual biològic i la sexualitat poden tenir
conseqüències sociopolítiques i de gènere.

En aquest punt, resulta rellevant la proposta que fan Yanagisako i Collier a finals dels
anys vuitanta de dissociar analíticament del tot el gènere del sexe. Qualsevol anàlisi de
gènere hauria de començar per qüestionar les arrels en última instància biològiques de
les categories de gènere sigui quina sigui la seva elaboració cultural particular, en lloc
d’agafar-les com a donades com solen fer tantes feministes o en les seves definicions
del concepte o per omissió. Un cop desbrossat el camí de supòsits essencialistes cal-
dria investigar la construcció cultural dels significats de gènere i el paper que tenen en
sistemes de desigualtat en contextos històrics específics (Yanagisako i Collier, 1987, p.
32-33). Malgrat la seva crítica radical dels residus biologistes en la noció de gènere, Ya-
nagisako i Collier no posen en dubte el dualisme sexual biològic, al qual releguen a l’àm-
bit de la naturalesa. McDonald, en canvi, va ser més suggeridor en assenyalar, amb raó,
que les mateixes teories biològiques i fisiològiques i les concepcions de la naturalesa no
deixen de ser concepcions sociopolítiques històriques (McDonald, 1989). És a dir, no es
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tracta de llençar la idea del sexe, sinó de descobrir com és representat i regulat en dife-
rents circumstàncies històriques (Laqueur, 1994).20

Un exemple de com la realitat material del dualisme sexual biològic es converteix en ob-
jecte de dispositius disciplinaris de la reproducció social quan ideologies biològiques le-
gitimen un ordre sociopolític desigual, és la investigació que vaig realitzar a principis dels
anys setanta sobre la societat cubana colonial. 

En aquest estudi antropològic i històric de la sexualitat i el racisme a la Cuba colonial vaig
desenvolupar, mitjançant l’anàlisi de les polítiques i de les pràctiques matrimonials com
a dispositius sociopolítics, una explicació del racisme com a doctrina legitimadora de 
la desigualtat social que, alhora, permet explicar les diferents formes de dominació i/o
disciplina sociosexuals a què estaven sotmeses respectivament les dones «de color» i
les dones blanques en aquesta societat esclavista. Vaig proposar un model d’anàlisi 
relacional del control del sexe i dels significats sociosimbòlics de la sexualitat i de les 
jerarquies de gènere vinculats als processos de reproducció de la desigualtat social 
(Stolcke, 1992; vegeu també Stoler, 1995). Aquesta lògica racial-sexual s’aplica a la so-
cietat colonial iberoamericana en general a partir del segle XVIII (Stolcke, 2003). A la so-
cietat colonial la materialitat del cos sexuat, en particular de les dones, va adquirir tanta
importància que va estructurar tot el teixit sociocultural. Les maneres de classificació i
d’identificació social d’una societat determinen la manera com s’organitza la seva re-
producció social. L’ordre sociopolític colonial amb la seva enorme desigualtat contenia
les llavors de la seva pròpia destrucció en els sectors subalterns i, en especial, en la po-
blació esclava, explotats econòmicament, sotmesos políticament i segregats en termes
racistes. 

Fins al segle XVIII el sistema de classificació i de desqualificació sociopolític colonial era
teològic i moral. Arran de l’aparició de la filosofia natural a Europa, quan els científics na-
turals es van dedicar a estudiar de manera més sistemàtica la diversitat física i cultural
entre els éssers humans i el lloc que calia assignar-los en la gran cadena dels éssers,
canvia el model d’interpretació de l’ordre en el món i en la societat. Es desenvolupa el
racisme científic i la desigualtat sociopolítica a la societat colonial és justificada en ter-
mes biològics i racials. A partir d’aquest moment, la condició socioeconòmica dels ha-
bitants de les colònies i la desigualtat en general són atribuïts a la seva qualitat racial
avantatjada o deficient innata i, per tant, hereditària. Però la societat colonial no era un
ordre socioeconòmic tancat. Des de l’inici, els conquistadors i colonitzadors van explo-
tar sexualment les dones indígenes, primer, i, poc després, les esclaves africanes. Per
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20. En un estudi fascinant de les representacions canviants del cos humà i de l’anatomia genital-sexual des
de la Grècia clàssica fins a finals del segle XVIII, Laqueur ha mostrat que no existeix un model científicament co-
rrecte del sexe. A Europa es divulga el model dels dos sexes incommensurables durant la Il·lustració (Laqueur,
1994).
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tant, les fronteres fenotípiques entre la població autòctona, els esclaus i les esclaves, i
els europeus aviat es van començar a esborrar i van sorgir sectors mestissos i mulats
importants. Quan la qualitat racial és introduïda com a criteri de classificació sociopolític
el segle XVIII, la considerable barreja de la població, juntament amb un grau de mobilitat
social ascendent de mestissos i mulats, va intensificar l’obsessió de les elits blanques
per la seva puresa racial tinguda com a blasó de la seva preeminència sociopolítica le-
gítima. En arrelar la seva superioritat social a la seva genealogia impol·luta en termes so-
cials i racials, el matrimoni endogàmic de classe i raça es va convertir en un imperatiu
sine qua non per a les famílies de les elits. 

Les bones famílies van assegurar el control dels seus matrimonis a través d’una fèrria
disciplina dels cossos sexuats de les seves dones, ja que qualsevol relliscada sexual
d’una filla podia, com deia un contemporani, introduir bastards, és a dir, una fillada im-
pura, a l’estirp. Els contactes sexuals, d’altra banda freqüents, dels fills de bona família
amb dones «de color» no era, en canvi, una amenaça per a la família, ja que aquestes
relacions sexuals no solien ser consagrades pel sant matrimoni, de manera que els seus
fruits il·legítims no podien tacar la família. En aquest context colonial, el cos sexuat i la
sexualitat en particular de les dones de l’elit van adquirir una extraordinària prominència
ja que eren les garants de la preeminència social de les seves famílies. Ara, una prohibi-
ció només té sentit si la conducta sancionada es pot produir. Tota aquesta parafernàlia
de normes matrimonials endogàmiques, de disciplina sexual, era necessària perquè hi
havia persones que s’atrevien a sobreposar-se a les convencions socials i racials. En
efecte, hi havia joves parelles desiguals que, impulsades per l’amor, recorrien al rapte
amb fins matrimonials per vèncer l’oposició paterna. La parella confiava que el pare de
la jove acceptaria el matrimoni davant el fet consumat del seu desflorament per part seu
xicot, el moment crític del rapte. En matèria d’honra i disciplina sexual, la societat cuba-
na distingia, això no obstant, entre dues classes de dones. D’una banda hi havia les fi-
lles de família, futures mares d’una descendència de matrimoni legítim endogàmic i ra-
cialment pura la sexualitat de les quals era sotmesa al rígid control familiar per
assegurar-ne la virginitat abans del matrimoni i la seva castedat després. I, d’altra banda,
hi havia les dones de color que, se suposava, no tenien una família mereixedora d’hon-
res socials i estaven a constant mercè dels avenços sexuals dels homes, sobretot
blancs. Com deia un proverbi cubà de l’època: «No hi ha tamarinde dolç ni mulata se-
nyoreta».

Això no obstant, seria tan erroni deduir de les dinàmiques socials, racials i sexuals a la
societat colonial cubana que acabo de descriure que el dualisme sexual biològic és in-
variablement un fonament del gènere, com ho és suposar que les jerarquies de gènere
es constitueixen amb independència del sexe biològic. Ni una cosa ni l’altra. El que la
societat colonial cubana revela és que el significat sociocultural jeràrquic dels cossos se-
xuats depèn d’una concepció genealògica biològica, és a dir, naturalitzada, de les iden-
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titats socials que va dotar la diferència entre els sexes, els cossos sexuats i la sexualitat
d’una importància decisiva per a l’ordre i l’estabilitat socials.

La crítica anomenada postestructuralista, postmoderna o desconstructivista de la cièn-
cia i les categories científiques occidentals, de la representació objectiva d’altres mons
culturals va ser notablement cega per a la qüestió de gènere/sexe en les seves revisions
de la història, la cultura i la política, encara que indirectament va influenciar la manera
d’enfocar-la. La cultura, entesa ara com a canviant, oberta, híbrida, es va convertir en
una noció clau i ubiqua en la crítica cultural, per exemple, als estudis de la cultura negra,
hispana, etc. I aquest nou enfocament crític, reflexiu, de la cultura va posar èmfasi en el
caràcter produït i polític de les diferències, de les identitats socials. Aquesta política de
la identitat va convergir en certa manera amb l’interès feminista anterior per com les in-
terseccions entre classe, raça i gènere redunden en experiències de les dones que són
diverses, i, a més, va dotar el seu estudi d’una perspectiva desconstructivista històrica.
Així van sorgir concepcions més complexes del gènere que ara és examinat com a di-
mensió, entre d’altres, del complex teixit de les relacions socials i polítiques. I l’orienta-
ció sexual, a més de la classe i la raça, adquireix visibilitat en les investigacions feminis-
tes (Nicholson i Fraser, 1999). Encara que les identitats i diferències socioculturals es
multipliquen i es fan més fluides, persisteix, això no obstant, la pregunta sobre com des-
xifrar les diferències amb què es construeix l’opressió de les dones d’aquesta multiplici-
tat d’identitats socioculturals. Així, Phillips (1992, p. 23) assenyala: 

Una cosa és estar a favor que l’heterogeneïtat i la diversitat siguin incorporades a
les nostres teories de la igualtat i de la justícia; però acceptar la diferència i orde-
nar el nostre pensament al voltant seu és una cosa ben diferent. I una cosa que
aquesta posició em suggereix és que, malgrat les dificultats conceptuals que han
plantejat les feministes respecte a la distinció entre sexe i gènere, continuem ne-
cessitant desxifrar les diferències que són inevitables i les que són escollides, de
les que són simplement imposades.

Errington havia intentat separar les diferències inevitables de les imposades quan va res-
pondre a Yanagisako i Collier que, en lloc d’abandonar del tot el sexe, s’havia de distin-
gir entre el sexe amb minúscula, referit als cossos biològicament sexuats, i el Sexe amb
majúscula, de la construcció cultural particular dels cossos sexuats, i reservar el terme
gènere per a allò que diferents cultures construeixen a partir del sexe (Errington, 1990;
Moore, 2000). Com a conseqüència, guanya importància la cultura en relació amb la na-
turalesa en matèria de gènere, sexe i sexualitat, però contínua pendent una formulació
definitiva sobre si i què té a veure la diferència biològica entre els sexes amb la cons-
trucció sociocultural del gènere, una formulació que permeti precisar les fronteres i/o
possibles interseccions que es poden donar entre el sexe i el gènere, entre la naturale-
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sa i la cultura, en la vida en societat en contextos històrics concrets (Morris, 1995, 
p. 568). 

La crítica feminista de la ciència recull aquest repte polític i epistemològic els anys vui-
tanta. L’enfocament desconstructivista del gènere va relegar el sexe biològic a una espè-
cie de llimbs, la rellevància del qual per al gènere era, en el millor dels casos, incerta, sinó
irrellevant, i va obviar així la pròpia pregunta sobre què era el sexe, si es tractava d’un
tret anatòmic, cromosòmic o hormonal dels cossos sexuats. Van ser les crítiques femi-
nistes modernes de la ciència les que van començar a desafiar el discurs científic posi-
tivista convencional segons el qual el sexe era un fet natural i, per tant, universal de
l’espècie humana.21 Aquesta crítica feminista de la ciència es va inspirar en la concep-
tualització del gènere com a dissociat del sexe, però també va introduir nous interrogants
sobre la relació entre ciència, naturalesa i política. La ciència no és mai neutra, sinó que
la relació entre els models objectius que formulen els científics i la realitat natural està
mitjançada per valors i interessos socials. Però, com va assenyalar Fox-Keller,22 la críti-
ca feminista de la ciència també va heretar dels estudis feministes les ambigüitats i les
inestabilitats epistemològiques i polítiques respecte al gènere. Si el gènere no pot ser re-
duït al sexe ni la ciència és i mai no serà una imatge mirall de la naturalesa, com podem
definir aleshores el gènere i/o la ciència? Així, els debats sobre el gènere han oscil·lat
entre els essencialismes i la idea de la plasticitat infinita de l’espècie humana de mane-
ra anàloga a com la discussió sobre la ciència ho ha fet entre l’objectivisme i el relativis-
me. En última instància, el dualisme cartesià entre cultura i naturalesa, entre la creativi-
tat humana i les suposades lleis universals de la naturalesa, està subjacent a aquestes
controvèrsies. Les posicions en aquest tema són sempre polítiques, ja que allò que està
en joc és el poder. Ara bé, la infinita proliferació postmoderna de les diferències no ofe-
reix una resposta al problema de com superar aquests dualismes, ja que elimina un
terme, en concret la naturalesa, del dualisme. Fox-Keller, en canvi, insisteix que la natu-
ralesa existeix: «De veritat —potser l’única veritat que coneixem en aquest moment— ni

21. La investigació feminista en el camp de la biologia i de la història de la ciència amb l’objectiu de descobrir
els interessos polítics inherents als procediments discriminatoris que estableixen la base científica del sexe s’a-
cumulen a partir dels anys vuitanta. Alguns exemples pioners són els dos números sobre feminisme i ciència
de la revista Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy, vol. 2, núm. 3, tardor, 1987, i vol. 3, núm. 1, primave-
ra, 1988; S. HARDING, The Science Question in Feminism, Ithaca, Cornell University, 1986; E. FOX-KELLER, Re-
flections on Gender and Science, New Haven, Yale University Press, 1984; D. HARAWAY, «In the Beginning Was
the Word: The Genesis of Biological Theory», Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 6, núm. 2,
1981; D. HARAWAY, Primat Visions, Nova York, Routledge, 1986; A. FAUSTO-STERLING, Myths of Gender: Biolo-
gical Theories about Women and Men, Nova York, Norton, 1979. 
22. Cal assenyalar que força feministes crítiques de la ciència provenen de les ciències exactes i les ciències
de la vida i, per tant, posseeixen amplis coneixements epistemològics i històrics que fan que les seves formu-
lacions transcendeixin, en general, les teories conspiratòries característiques del que s’ha anomenat la guerra
de la ciència. Evelyn Fox-Keller, en efecte, es va formar en física teòrica, va investigar sobre la interfase entre
física i biologia, i ara es dedica a la història i la filosofia de la biologia del desenvolupament.
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la naturalesa ni el sexe no poden ser denominats inexistents. Tots dos persisteixen més
enllà de la teoria com advertències intimidatòries de la nostra mortalitat» (Fox-Keller,
1987). Aleshores, com navegar entre, o millor encara, amb els condicionants de la na-
turalesa i els desigs de llibertat. Almenys hem de tenir sempre molt present l’afinitat hu-
mana, és a dir, la humanitat compartida, que està subjacent a les particularitats i di-
ferències (Fox-Keller, 1987). 

Donna Haraway distingeix i, alhora, complementa el pensament de Fox-Keller.23 Hara-
way desenvolupa una crítica sistemàtica de les distorsions sexistes en la zoologia i la
biologia, així com en la biotecnologia. En un dels seus articles clàssics (Haraway, 1988),
desenvolupa una proposta epistemològica per al problema de com produir un coneixe-
ment del món real des de la crítica feminista de la ciència, que pugui ser compartit per
activistes feministes. D’una banda, per Haraway la crítica de la ciència positiva no impli-
ca abandonar l’estudi rigorós del sexe en la seva tensa relació amb el gènere, ja que això
significaria perdre el propi cos com alguna cosa més que una simple pàgina en blanc
disponible per a les inscripcions socials i científiques. Encara que tampoc no es tracta
de considerar el sexe com a simple matèria primera per a la construcció social del gè-
nere. Haraway rebutja el retorn a una mena de realisme materialista. I de l’altra, asse-
nyala que la crítica de la ciència no s’ha de limitar a desmitificar el caràcter subjectiu i la
contingència històrica del coneixement, sinó que s’ha d’enfrontar simultàniament a la
qüestió sobre el lloc sociopolític des del qual es realitza la crítica de la ciència. No es
tracta de procurar una nova objectivitat, sinó de reconèixer que el coneixement és sem-
pre parcial. Qui coneix està invariablement “situat/ada” en un sentit polític i social. La si-
tuació de qui coneix segons el seu sexe, raça, ubicació geogràfica, història, classe, in-
cideix en la producció i el valor del coneixement. Això no obstant, aquesta situació no
és estàtica, ja que els i les objectes del coneixement, per a la crítica feminista les dones,
reconegudes com a actores polítiques, van transformant el projecte de produir coneixe-
ment. Això és el que Haraway anomena coneixement situat (Haraway, 1988).

Fox-Keller i Haraway són dues destacades crítiques des de l’interior de la mateixa cièn-
cia, que en certa manera recuperen la naturalesa del sexe i del cos sexuat, encara que
deixen oberta la seva enigmàtica relació amb el gènere. Això no obstant, els anys no-
ranta es transforma radicalment la problemàtica feminista clàssica quan Judith Butler,
sota la influència de les tesis de Foucault sobre el caràcter discursiu de la sexualitat, in-
verteix aquesta relació entre sexe i gènere. Dues tradicions antropològiques —l’anties-
sencialisme feminista i la teoria de la pràctica— conflueixen i donen origen a allò que s’a-
nomena la teoria performativa, que desafia frontalment la noció estàtica de la identitat de
gènere (Morris, 1995). Encara que Judith Butler no va ser la mare de l’invent performa-
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23. Donna Haraway es va formar en zoologia i filosofia i també es dedica a la història i la filosofia de la 
ciència.
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tiu, el seu cèlebre llibre Gender Trouble representa segurament aquest gir teòric i polític
de manera més crucial (Butler, 1990). D’acord amb la teoria de la performativitat, el gè-
nere és un efecte discursiu, i el sexe és, al seu torn, un efecte del gènere. Butler entén
per efecte discursiu totes les conseqüències que té un conjunt de pràctiques regulado-
res de la identitat de gènere que, a través de la imposició de l’heterosexualitat obligatò-
ria, la tornen uniforme i estable. Aquí hi ha ressonàncies de la crítica primerenca a què
Gayle Rubin sotmet Lévi-Strauss i Freud. La identitat femenina i masculina mai no són,
a més, completes, sinó que estan en un permanent procés de construcció i, per tant,
poden ser resignificades. Les anàlisis convencionals donen al gènere una falsa estabili-
tat que oculta les discontinuïtats en les pràctiques i identitats heterosexuals, bisexuals,
gais i lèsbiques. Butler, en canvi, insisteix en la inestabilitat de les categories analítiques
sexe i gènere. La teoria performativa no es limita a examinar com el sistema de sexe/gè-
nere, com a conjunt de normes reguladores, construeix les identitats de gènere, sinó que
fa especial atenció a les ambivalències i multiplicitats que emergeixen en la formació de
subjectivitats i en les pràctiques. Des del punt de vista performatiu, el gènere es con-
verteix en una cosa que es fa en lloc de ser una cosa que s’és. Com ha assenyalat
Moore, «si es posa en dubte el caràcter immutable del sexe, aleshores aquest artefacte
que anomenem sexe és tan construït culturalment com ho és el gènere; en efecte, pot-
ser ja sempre va ser gènere i, per tant, la distinció entre sexe i gènere resulta que no és,
en absolut, una distinció» (Butler, 1990, p. 7, citat a Moore, 2000, p. 155). Butler es re-
fereix, a més, al sexe i a la sexualitat com a identitats sexuals i pràctiques sexuals de ma-
nera intercanviable. Pretén subvertir l’imperatiu del cos sexuat biològic abolint la cate-
goria de gènere. La qüestió central per a l’autora no resideix en el gènere, sinó en com
les persones escullen i exerceixen la seva sexualitat i com viuen la seva identitat sexual.

No tinc cap dubte que Butler fa un valuós pas endavant teòric i polític en el seu tour de
force performatiu de desestabilització del sexe, el gènere i la sexualitat quan insisteix que
es tracta de fenòmens contestables, dinàmics i, fins i tot, subversius, que no han de ser
ni poden ser confinats al dualisme sexual biològic, sinó que han de ser rescatats de la
regulació heterosexual normativa per ser reconeguts. Això no obstant, Butler no fa cap
atenció a les circumstàncies sociopolítiques que afavoreixen o impedeixen que persones
i/o col·lectius socials desafiïn la norma heterosexual. Segurament només hi ha una peti-
ta minoria privilegiada al planeta que gaudeix de plena llibertat per realitzar els seus de-
sigs sexuals. A l’obra de Butler queda un altre cop pendent, a més, el dubte sobre qui-
nes conseqüències té aleshores en el joc de les identitats, el sexe i la sexualitat el fet que
les persones posseeixin cossos sexuats de dos tipus diferents. I em pregunto de ma-
nera encara més fonamental si per ser lliures i reconeguts/des cal desprendre’ns del tot
de la nostra materialitat sexual.

Aquesta és la pregunta que Butler reprèn tres anys després en el seu següent llibre, que
té el suggeridor títol Bodies that Matter. On the Discursive Limits of Sex, en el qual dis-
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cuteix un altre cop l’enigma del sexe, si és pur efecte discursiu o dada indeleble de la
biologia (Butler, 1993).24

In-conclusió

Aquest article ha de quedar necessàriament inconclús. El moviment i les investigadores
feministes hem recorregut un llarg camí polític i teòric des dels nostres primers intents
dels agitats anys seixanta per comprendre el perquè de les dones. Hauria d’estar clar
que la resposta a aquesta pregunta té moltíssima relació amb el repartiment desigual del
poder entre dones i homes, encara que ni la centralitat social de les relacions de gène-
re ni les seves implicacions polítiques no siguin, en absolut, evidents per a tots els nos-
tres companys. En efecte, els nostres interrogants i aportacions teòriques sobre la cons-
trucció sociocultural del sexe, dels cossos sexuats i de la sexualitat haurien de ser
imprescindibles per a qualsevol que pretengui estudiar la dinàmica d’una societat en
particular o que s’interessi de manera més fonamental per les maneres com és perce-
buda la relació de la naturalesa amb la cultura en l’experiència humana i per les nostres
possibilitats, dels homes i de les dones, de crear un món més just i lliure. Hem desafiat
els essencialismes biològics. Hem des-cobert la paradoxa moderna entre la tan esbom-
bada llibertat de l’individu i de la indivídua per forjar el seu propi destí i la recurrent justi-
ficació ideològica de les desigualtats sociosexuals i polítiques naturalitzant-les. La pre-
gunta clau no se circumscriu a com es relacionen el sexe amb el gènere i la sexualitat,
sinó en quines circumstàncies històriques i en quin sentit les diferències de sexe engen-
dren desigualtats de valor i poder entre éssers humans.

Els espectaculars avenços en el camp de la biotecnologia potser poden assenyalar l’ini-
ci d’una resposta pel que fa a la societat occidental. En la cosmologia occidental mo-
derna, la relació entre naturalesa i cultura és un tema tan controvertit i polític perquè els
dos àmbits no només es conceben com a evidentment separats, sinó com a forces en
conflicte, i la cultura és vista com l’espai de la llibertat que es confronta amb les limita-
cions que ens imposa la (la nostra) naturalesa. La biotecnologia, com a expressió de la
creativitat humana, s’aplica a transformar allò que està inscrit a la naturalesa. El nexe fo-
namental és el sexe. Qualsevol procediment experimental biotecnològic implica la mani-
pulació de la reproducció sexual. Però el sexe, la font de la vida, és, a més de la mort,
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24. La versió en castellà d’aquest llibre s’ha editat amb el títol Cuerpos que importan. Sobre los límites mate-
riales y discursivos del "sexo" (BUTLER, 2002). Per entendre millor els mèrits i les limitacions de la tesi perfor-
mativa de Butler, és instructiu el debat entre ella i la pensadora feminista marxista Nancy Fraser sobre si la re-
gulació heterosexual normativa forma part de la infraestructura econòmica que possibilita l’acumulació
capitalista o la qüestió de les orientacions sexuals de gais i lesbianes pertany únicament a l’àmbit cultural i a
processos de reconeixement social (BUTLER, 2000). 
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entre les realitats materials més intensament simbolitzades i emocionalment carregades
de l’experiència humana. La funció del sexe no es limita a engendrar éssers humans
com a organismes vius, sinó que té molt a veure amb les idees sobre com es forgen re-
lacions socials. Per tant, encara que en el laboratori es manipulin materials reproductius
descarnats com ara òvuls, esperma o embrions, aquests processos biotecnològics
estan carregats de significats i efectes socioculturals. Aleshores, què ens pot ensenyar
tot l’entramat de motivacions científiques i econòmiques, de significats simbòlics i il·lu-
sions socials que envolta una biotècnica, com ara la clonació, que, com que prescindeix
de la reproducció sexual, elimina el dualisme sexual de la procreació, sobre les nostres
concepcions de la feminitat en relació amb la masculinitat, de la maternitat en relació
amb la paternitat? I, abans de res, quines són les conseqüències per a les dones el fet
que el coll d’ampolla de l’experimentació biotecnològica és la disponibilitat d’ovòcits?
Però això ja és un altre bucle a la mateixa història que deixo per a una altra ocasió.
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