
1

La
 M

et
xa

  #
1

 Festa sí, lluita també” cridaven als 
80 els Kortatu a l’inici dels seus 
concerts, i és que com ells, cal tenir 

present que les festes són també espais 
polítics de transformació social. Per la 
major part de la societat la festa, i la resta 
d’espais d’oci, representen un parèntesi 
dins la rutina quotidiana. Són viscudes 
com una ruptura amb l’ordre establert 
on poder fer coses que no solen estar 
permeses en el nostre dia a dia. Malgrat 
siguin espais de diversió i evasió, no 
podem oblidar que les dues esferes (espai 
festiu i quotidià) s’alimenten mútuament, 
és a dir, tot el que succeeix a les festes a 
nivell simbòlic incideix en la construcció 
social real i viceversa.

I és que la funció social de la Festa i els 
espais d’oci és absolutament imprescindible 
per a que segueixi funcionant l’engranatge 
del sistema. Si afinem una mica més la 
mirada, de seguida ens n’adonem que 
esdevenen representacions culturals i 
socials amb un fort contingut simbòlic en 
el qual es pot veure reflectit el model de 
societat en la que vivim. Per aquest motiu, 
les festes no són illes aïllades dins les nostres 
vides i realitats quotidianes, i en elles s’hi 
representen les identitats, els valors, les 
estructures i les ideologies imperants,  amb 
totes  les seves respectives discriminacions, 
jerarquies i relacions de poder. 

No obstant, no podem perdre de vista 
que són també espais que fomenten la 
cohesió social i ofereixen nombroses 
oportunitats per a la presa de consciència 
i la creació d’identitats col·lectives 
fomentades a través de l’exaltació de 
l’afectivitat: les emocions. Fa poc temps 
que s’ha posat la mirada en els espais de 
festa com a espais on analitzar com operen 
les diverses opressions que s’esdevenen 
en la nostra societat, i és per aquesta raó 
que és absolutament imprescindible 
tenir en compte aquests espais a l’hora 
de combatre-les. El caràcter simbòlic 
que ofereixen els espais de festes esdevé 
l’oportunitat per a transgredir allò que està 
pre-establert i assolir canvis que incideixin 
en un procés de transformació social. 

En aquesta línia, posem la mirada en 
els espais de festa coma espais en els que 
s’hi representen també les estructures 
d’opressió heteropatriarcals: relacions 
de poder, rols de gènere diferenciats i 
naturalitzats, l’heteronormativitat i el 
binarisme, etc. Per aquesta raó, cal posar en 
marxa els mecanismes que contribueixin 
a la transformació social: per una vida 
lliure d’opressions, ara i aquí. A més, 
indispensable arremangar-se les mànigues 
i transformar també la festa, construir-
la i viure-la des d’una aposta feminista.  
La construcció d’unes festes feministes 
i populars ha de ser un procés continu, 
crític i de presa de consciència, que passi 
pel qüestionament individual i col·lectiu, 
responsabilitzant totes les persones i 
agents a treballar-hi, ja que res ni ningú es 
lliura de la marcada influència patriarcal.

La clau per a la construcció d’unes 
festes feministes és identificar els elements 
d’opressió i influència patriarcal que no 
estan exemptes i transformar-los;

el model d’organització (amb 
mecanismes de participació, horitzontalitat 
o jerarquia, i sistemes de presa de 
decisions), la programació (garantint 
que cobreixin els interessos de totes les 
persones, tenint cura de la referencialitat 
i la presència de les dones en escenaris 
i programació), els elements visuals 
(les imatges utilitzades en la difusió, el 
llenguatge inclusiu, la representació de les 
diversitats, etc.), la divisió sexual del treball 
(homes realitzant feines i tasques que 
impliquen esforç físic mentre les dones 
s’ocupen del guarnit...), gestió de l’espai 
públic (garantint la comoditat i seguretat 
de les dones, condicionant l’espai públic o 
bé la separació per binarisme als lavabos) 
i finalment, la reflexió feminista contínua 
i explícita dedicant espais concrets per 
a treballar la qüestió, com per exemple 
l’elaboració de protocols de resposta 
col·lectiva davant les agressions sexistes. 

Malauradament, un dels elements 
persistent en totes les festes i espais d’oci 
són les agressions de caràcter masclista, 
sovint justificades amb el consum d’alcohol 
o altres substàncies estupefaents. Les festes 
són espais de desinhibició i exaltació de 
l’alegria, fet pel qual sota la justificació del 
“tot s’hi val” segueixen trobant cobertura i 
complicitat les violències estructurals cap 
a les dones.
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 És imprescindible un treball continu de 
sensibilització, conscienciació i prevenció, 
amb l’objectiu d’evitar que es produeixin 
en espais festius amb tallers d’autodefensa 
feminista, per a les dones, acompanyats 
de processos de reflexió col·lectius per 
a detectar les agressions i desenvolupar 
protocols de resposta per abordar-les de 
la manera més efectiva possible, quan es 
produeixin. 

Així mateix, és imprescindible la 
responsabilitat de totes les persones de 
respondre amb una actitud ferma davant 
qualsevol tipus d’agressió, així com ho és la 
de tots els agents organitzadors de la festa, 
fet que encara no succeeix avui dia.

És imprescindible la 

responsabilitat de totes 

les persones de respondre 

amb una actitud ferma 

davant qualsevol agressió

Una de les estratègies desenvolupades 
en els darrers anys, a la Vila de Gràcia, ha 
estat plantejar un procés de treball con-
tinu amb l’elaboració i desenvolupament 
d’un protocol de gestió de les agressions 
masclistes en el context de la Festa Major. 
Entenem que per a qualsevol persona el fet 
de reconèixer una agressió, d’una manera o 
altre, esbiaixa la subjectivitat de la mateixa, 
tan per part de l’agredida com de qualsevol 
persona que se senti violentada davant una 
situació en la que es reprodueixen opressi-
ons i imposicions desiguals, jeràrquiques i 
de caràcter sexista. Entendre el poder que 
exerceix una persona sobre una altra fa que 
es desenvolupi una acció d’autodefensa o 
de defensa col·lectiva.

En aquest sentit, cal que els col·lectius 
que organitzem festes als nostres barris, 
prenguem la iniciativa de sensibilització 
social en els contextos on ens trobem. 
Resulta fonamental que aquesta tasca vagi 
de la mà d’unes campanyes de presa de 
consciència sobre el masclisme que impera 
en el nostre imaginari cultural i que fan que 
qualsevol situació on hi hagi alguna agressió 
de caràcter sexista sigui invisibilitzada per 
les pròpies persones agredides i/o les que 
la presencien. 

Apostem per la transformació social, 
individual i col·lectiva, des del suport mutu 
per construir uns espais lliures de violència 
sexista, eradicant violències d’un sistema 
capitalista i patriarcal que oprimeix a totes 
les persones independentment del gènere 
amb el qual se sentin identificades. Som 
conscients que les violències visibilitzades, 
en la seva major part, són les que 
s’exerceixen cap a la dona. Tot i així, no volem 
deixar d’apostar per l’apoderament de tots 
els col·lectius invisibilitzats pel patriarcat, 
les diversitats sexuals i dissidents de gènere, 
que també es veuen molt afectades per 
unes relacions de poder desiguals que les 
oprimeixen. 

Per això procurem promoure mecanis-
mes d’apoderament individual i col·lectiu 
mitjançant el suport mutu, que incloguin 
una perspectiva intergeneracional, intercul-
tural, interdisciplinar i de classe, per a qües-
tionar de manera permanent el sistema que 
volem eradicar, també, en els nostres espais 
d’oci i de festa.

Cal apostar per 

l’apoderament de tots els 

col·lectius invisibilitzats pel 

patriarcat

En definitiva, és imprescindible tenir en 
compte la importància social i col·lectiva 
que tenen les festes per tal de donar-los 
la categoria política que es mereixen. 
Cal ser conscients de la seva capacitat 
transformadora, i cal que ens n’apropiem 
per tal de transgredir-les, experimentar i 
dur a terme canvis radicals, ja que aquests 
es reflectiran directament en el nostre dia a 
dia. És responsabilitat de totes les persones, 
agents, col·lectius i institucions que hi 
participen, fer de les festes una experiència 
lliure, agradable i divertida, on totes ens 
puguem sentir còmodes i lliures.

Trenquem la dicotomia treball/oci, 
perquè quan estem de festa també estem 
lluitant! 

I no oblidem que si no podem ballar (i 
com vulguem), no és la nostra revolució!


