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La festa és l’espai en el que veïnes i veïns 
deixem de banda les nostres ocupaci-
ons quotidianes per trobar-nos, pas-

sar-nos-ho bé, esbargir-nos i socialitzar-nos. 
Generalment el temps festiu s’entén com un 
parèntesi, una excepció, un moment en que 
les persones sortim de l’ordre quotidià per 
desenvolupar uns rols aparentment externs a 
la realitat, en paraules de l’antropòleg  Émi-
le Durkheim: és ‘el temps fora del temps’. No 
obstant, per molt que sigui un temps fora del 
temps, no és un temps fora de la societat en la 
que vivim, ja que no desapareixen els factors 
que la conformen i les nostres maneres de re-
lacionar-nos. 

El que volem dir és que les festes són una 
manifestació social i cultural que reflexa i ali-
menta la identitat d’un poble i la seva estruc-
tura social, cada vegada que sortim de festa 
també ens envolten els sistemes de gènere, els 
rols de poder i les jerarquies socials, amb les 
que lamentablement també vivim en els altres 
àmbits de la nostra vida.

Hem de tenir present que les festes no són 
o no haurien de ser una illa en la lluita diària. 
Com ja hem dit, les festes reflecteixen les es-
tructures contra les que lluitem en el nostre 
dia a dia, entre d´altres, el sistema patriarcal 
i les seves innumerables conseqüències: vio-
lències, rols de gènere, repartiment desigual 
del treball i les tasques, heteronormativitat, 
relacions de poder, hegemonia de la  cultura 
masculina, violència verbal, simbòlica, física, 
psicològica i econòmica. I, si és així, llavors 
per què separem l’espai de festa del de lluita?

Considerem que la festa també es un es-
pai polític i per això no hem de permetre que 
aquest context de singularitat serveixi com a 
excusa per donar més màniga ampla a segons 
quines actituds i situacions sexistes, racistes, 
homòfobes, lesbòfobes i masclistes. S’ha ex-
cusat l’actitud de les persones agressores sota 
el paraigua de la diversió, la relaxació de les 
normes socials i/o el consum d’alcohol i altres 
substàncies,  amb el pretext de que  “per festes 

tot s’hi val”; argumentació que el que en rea-
litat fa és treure responsabilitat a la persona 
agressora. Cap argument és vàlid ni permis-
sible per justificar comportaments que ens fa-
cin sentir incòmodes, i no podem oblidar que 
des d’una visió de gènere els espais massificats 
es converteixen en espais menys segurs per a 
les dones i és on s’acostumen a generar més 
agressions.

A més, la festa és un moment en el que 
podem construir un altre tipus de relacions, 
unes relacions basades en l’emotivitat. Hauria 
de ser un espai des d’on promoure la trans-
formació social: des de l’organització prèvia 
(assemblees, decisió d’activitats, repartició de 
tasques, línies d´actuació, grups musicals, et-
cètera) fins al moment de gaudir-les.

Podríem aprofitar aquest espai de singu-
laritat per crear noves dinàmiques transfor-
madores que acabin repercutint en el nostre 
dia a dia.

Les conductes que no ens agraden i que 
no hem de tolerar han existit sempre, però 
han estat invisibilitzades i acceptades social-
ment per part de totes. Sembla que només  te-
nim coneixement d’elles quan surten notícies 
i polèmiques imatges als grans mitjans d’(des)
informació, com és el cas de les festes de Sant 
Fermín. 

Si bé és cert que en els espais de festa dels 
moviments transformadors i d’alliberament 
ja s’han donat respostes en aquesta línia, en-
tenem que si les festes són espais polítics de 
lluita, és humil i sincer acceptar que encara 
ens queda molt per recórrer.

Poder visibilitzar les agressions i elements 
sexistes i ser conscients que també es poden 
produir en els nostres espais en seria el pri-
mer pas. Entenem que les agressions no són 
experiències individuals que s’han de viure 
en “soledat”, sinó que cal transportar-les a 
una esfera pública i prendre un compromís 
col·lectiu per tal d’afrontar-les de forma co-
munitària. Treballar perquè les festes  siguin 

La festa de totes

espais segurs, còmodes, i entretinguts per a 
totes és una  responsabilitat política col·lec-
tiva  i és imprescindible que ens comprome-
tem  en la prevenció i la resposta davant de 
les agressions. També cal tenir cura de res-
ponsabilitzar de les agressions a les persones 
que vénen de fora. Sovint les agressions s’han 
donat per part de gent de l’entorn proper de la 
persona agredida, per tant cal remarcar una 
vegada més que la prevenció i la resposta da-
vant d’una agressió és responsabilitat de totes.

En definitiva, cal que les persones i col-
lectius que treballem per preparar la Festa 
Major (així com també aquelles que venen a 
gaudir-la), tinguem cura de les nostres acti-
tuds i de les que ens envolten per tal de donar 
resposta a aquelles situacions violentes que 
rebutgem i perpetuen les desigualats socials.

L’actuació davant d’una agressió, sigui del 
tipus que sigui, és responsabilitat de totes les 
que formem part de la festa. L’agressió ha de 
ser condemnada col·lectivament i ha de com-
portar una resposta conjunta i contundent. 
No podem tolerar actituds, comportaments 
ni conductes discriminatòries al nostre vol-
tant.

Remarquem una vegada més que les fes-
tes també són espais polítics i autogestionats 
on reivindiquem un lleure allunyat del con-
sumisme, espais on teixir vincles i empode-
rar-nos juntes. Creiem que el feminisme és en 
un eix fonamental de la nostra lluita i per tant 
les festes també han de ser espais plenament 
feministes.

Quan estem de festa també estem lluitant. 
Si no podem ballar com volem, aquesta no és 
ni la nostra revolució ni la nostra festa!

RECORDA QUE NO ESTÀS SOLA, CAP 
AGRESSIÓ SENSE RESPOSTA!

ASSEMBLEA DE DONES FEMINISTES DE GRÀCIA

Les festes també són 
espais polítics i autoges-
tionats on teixir vincles 
i empoderar-nos juntes

La festa no és un temps 
fora de la societat en la 
que vivim 

La prevenció i la respos-
ta davant d’una agres-
sió és responsabilitat de 
totes


