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Introducció

A continuació trobareu una breu introducció als estudis de gènere (gender stu-

dies) i al concepte de gènere que ha estat pensada per a facilitar-vos una visió

ràpida i útil d'aquesta perspectiva. En altres paraules, parafrasejant M. Fou-

cault, heu d'entendre aquest text com si es tractés d'una caixa d'eines, amb la

finalitat de replantejar-vos la producció del coneixement sobre la societat, la

cultura, la política, les relacions de poder, les identitats i els cossos. En paraules

d'Alicia Puleo (2000, pàg. 3):

"En las últimas décadas ha hecho su irrupción en el campo de las ciencias humanas el
concepto de género. Con este término se alude actualmente a la construcción sociocultu-
ral de lo femenino y lo masculino. Su aplicación a los más diversos campos de la Sociolo-
gía, la Psicología, la Historia, el Arte, la Geografía Humana, etc. se ha revelado sumamen-
te fértil. Ha suministrado claves teóricas inéditas que han permitido resolver aparentes
dilemas, iluminar zonas de sombra, responder a antiguos interrogantes, plantear otros
nuevos y corregir explicaciones incorrectas de ciertos fenómenos."

És molt interessant incorporar les qüestions de gènere i igualtat a les universi-

tats i, en particular, als plans d'estudi dels nous graus, tal com pretenem amb

aquest seminari, perquè tant el gènere com la igualtat són eixos importantís-

sims en la formació, la docència i la investigació universitàries que, massa so-

vint, han estat obviats o oblidats.
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1. Els estudis de gènere

"Género alude a la relación dialéctica entre los sexos y, por lo tanto, no sólo al estudio
de la mujer y lo femenino, sino de hombres y mujeres en sus relaciones sociales."

(Puleo, 2000)

Els estudis de gènere configuren un àmbit transdisciplinari d'estudis que se

centra en l'anàlisi de les construccions de gènere i les seves conseqüències

de tot tipus (socials, culturals, econòmiques, polítiques, estètiques, psicològi-

ques...). Són un bon exemple de pràctica que respon als objectius del seminari

transversal tal com el proposem aquí.

Els estudis de gènere són el resultat de la confluència de diferents disciplines

i interessos, entre les quals podem destacar la sociologia dels anys cinquanta,

les teories del psicoanalista Jacques Lacan, el treball de feministes com Julia

Kristeva o Judith Butler i les obres de diferents antropòlogues. A mitjan anys

trenta, l'antropòloga Margaret Mead, en el llibre Sex and Temperament in Three

Primitive Societies (1935), ja va mostrar i va analitzar com, en les tres societats

de Nova Guinea que va estudiar, la distribució dels rols entre homes i dones

era diferent de la que es donava al món occidental. Aquesta evidència la va

portar a qüestionar-se el caràcter "natural" que s'atorga a les diferències entre

homes i dones, incloent-hi els trets físics (citat a Stolcke, 2003).

Als països anglosaxons (el Regne Unit i els EUA), els estudis de gènere es van

incorporar a la tradició recent dels estudis culturals que es va iniciar a les uni-

versitats a partir dels anys seixanta i setanta, encara que, com hem vist, els

seus antecedents són més llunyans.

A Espanya, els primers grups d'investigació en aquesta línia sorgeixen a la fi

dels anys setanta a les universitats de Madrid i Barcelona, i al llarg dels anys

vuitanta van sorgint en altres universitats amb els noms d'estudis sobre la do-

na, feministes o de gènere, segons els casos, sobretot en departaments de les

facultats de ciències socials. Només a tall d'exemple, alguns dels noms des-

tacables de la recerca sobre els gèneres al nostre país són els de sociòlogues

com Amparo Valcárcel, María Ángeles Durán, Inés Alberdi i María Antonia

García de León, i antropòlogues com Virginia Maquieira, Teresa del Valle, Ve-

rena Stolcke i Carmen Díez. Evidentment, aquesta llista no és tancada ni ex-

haustiva.

Els estudis de gènere s'han orientat tradicionalment envers la investigació i

la docència en àmbits com les humanitats, les ciències socials o l'educació i,

posteriorment, es van anar ampliant a disciplines com les ciències de la salut

i les anomenades ciències naturals i experimentals.

Lectura recomanada

Per a més informació po-
deu consultar: C.�Valien-
te (2002). "An overview of
research on gender in Spa-
nish society". Gender & So-
ciety (vol. 16, núm. 6, pàg.
767-792).
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Comentari sobre els estudis de gènere

"Desde los estudios de género se viene calificando a gran parte de la tradición científica
como androcéntrica, incapaz de comprender la realidad social compuesta por hombres
y mujeres, y llena de los prejuicios y valores dominantes en la sociedad. Se critica así a
una actividad científica protagonizada por hombres, ciega a las diferencias de género,
aparentemente neutral y que, a partir del análisis del modelo de comportamiento hege-
mónico (el masculino) pretende conocer la realidad social. Según Pierre Bourdieu, no es
solo que el científico comparta los prejuicios y estereotipos de género predominantes en
su sociedad, sino sobre todo que «enfrentado a una institución que se encuentra inscrita
desde hace milenios en la objetividad de las estructuras sociales y en la subjetividad de
las estructuras mentales, suele emplear como instrumentos de conocimiento categorías
de percepción y pensamiento que debiera abordar como objetos de conocimiento»."

(Espinar Ruiz, 2004, pàg. 25-26)

De vegades, els estudis de gènere es denominen women's studies per a evocar

així uns orígens centrats en l'estudi de les dones. De fet, Vale (1996) distin-

geix entre dues onades de literatura sobre el gènere, una d'iniciada en els anys

seixanta, marcadament feminista, i una segona onada que s'inicia amb la pu-

blicació de Sherry B. Ortner i Harriet Whitehead Sexual Meanings (1981), text

amb el qual, per a aquest autor, es produeix el pas dels estudis de dones als

estudis de gènere.

Els estudis de gènere s'han relacionat molt estretament amb diverses teories

crítiques feministes i, per tant, amb una voluntat clarament política i de rei-

vindicació de canvi. D'aquesta manera, assenyalen i mostren com les relacions

de gènere són sovint relacions de poder, jerarquia i desigualtat i no simple-

ment relacions dicotòmiques, simètriques i complementàries, que és com les

presenta de vegades el sentit comú. Aquesta és també la raó per la qual aquests

estudis han estat produïts per dones i dirigits fonamentalment a dones i han

tractat temes relacionats amb les dones (Vale, 1996, pàg. 2). En aquest sentit,

els estudis de gènere entronquen amb el saber feminista, que, per a Dorlin

(2009, pàg. 13), és una genealogia en sentit foucaultià, i el seu objectiu és dur

a terme una tasca d'historització d'una relació de poder i, al mateix temps, una

tasca de conscienciació d'aquest poder.

Per a Meñaca (2006, pàg. 1), podem parlar del següent:

Sobretot a partir dels anys noranta els estudis de gènere s'han complexitzat de

dues maneres. En primer lloc, com apunta Meñaca, defugint la universalització

de les dones, s'han incorporat a les anàlisis de gènere altres perspectives, i

la categoria de gènere s'ha passat a analitzar juntament amb altres categories

d'anàlisi de la realitat, com són la classe, l'etnicitat, la sexualitat i fins i tot la

"[...] una primera etapa de las relaciones entre feminismo y antropología, la de la 
antropología de la mujer, la cual se caracterizaba tanto por el «descubrimiento y crítica de 
los sesgos androcéntricos en la tradición teórica recibida así como (por) una preocupación 
predominante por el debate acerca de las causas de subordinación universal de las mujeres» 
(Maquieira, 1998, pàg. 9). La posterior reflexión crítica acerca de dicha categoría universal 
de mujer, así como sobre la idoneidad de las mujeres para estudiar a las mujeres, permitió 
la redefinición como antropología del género, tomando en cuenta las «diferencias reales entre 
mujeres» (Moore, 2004, pàg. 24) en función de los múltiples contextos sociohistóricos en 
los que se articulan las relaciones de género, y dejando de lado, al mismo tiempo que lo 
hacía la antropología en general, la preocupación por los universales." 
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ubicació geogràfica. Bons exemples d'aquesta perspectiva són Pierre Bourdieu

i Beverley Skeggs. En segon lloc, s'ha produït el que podríem anomenar una

ampliació dels camps d'estudi. Els estudis de gènere ja no es limiten a estudiar

la desigualtat envers les dones, sinó que han obert nous camps d'investigació

com el de les masculinitats (principalment a partir dels anys vuitanta del segle

XX) i la diversitat sexual (fonamentalment a partir dels anys noranta). Com

a conseqüència d'aquesta doble evolució, als anys noranta sorgeix la teoria

queer, que analitzarem detalladament en un altre punt.

Jociles (2001), en aquesta citació, comenta la incorporació de les masculinitats

als estudis de gènere:

"En las ciencias sociales, el género se ha convertido en un campo especializado; un cam-
po que primero permanece restringido al estudio de las mujeres, y a partir de los años
80 del siglo recién abandonado, se amplía con la problemática de la masculinidad, des-
arrollada principalmente en los países anglosajones (EE.UU., Australia, Canadá y Reino
Unido) bajo el nombre de Men's studies. Es decir que, después de un primer momento en
que se consideró que la mujer era la gran desconocida de la humanidad, por lo que se
decidió hacer frente a esa situación de olvido investigando sobre ella (sobre su papel en
la economía, en la política, en las relaciones domésticas..., sobre la invisibilidad de la que
ha sido objeto en la literatura de las ciencias sociales, sobre la desigualdad y las relaciones
de dominación, sobre las concepciones de la feminidad, sobre la compatibilización del
rol doméstico y el rol laboral, etc.), se pasó a considerar que el hombre, en contra de lo
que se creía, era también –como rememora Badinter (1993)– otro desconocido."
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2. El concepte de gènere

2.1. Algunes definicions

Començarem aquest segon apartat amb algunes definicions de gènere que, tot

i que tenen punts en comú, emfatitzen aspectes diferents de la construcció

dels gèneres. Així, Scott (a Pujal, 2005, pàg. 72-73) se centra en les relacions

de poder que s'articulen socialment a partir de les diferències entre els sexes:

"El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales fundadas sobre las dife-
rencias percibidas entre los sexos; y el género es un primer modo de dar significado a las
relaciones de poder. [...] Como elemento constitutivo de las relaciones sociales fundadas
sobre las diferencias percibidas, el género implica cuatro elementos:

1) Los símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones simbólicas.

2) Los conceptos normativos que ponen en evidencia las interpretaciones de los símbo-
los, que se esfuerzan para limitar y contener sus posibilidades metafóricas.

3) La construcción a través del parentesco, la economía y la organización política.

4) La construcción de la identidad subjetiva."

I culmina dient que:

"el género es un primer campo, a través del cual, en el seno del cual, o por medio del
cual, el poder es articulado."

Rubin (1975), en canvi, emfatitza la diferència entre els aspectes biològics

("matèria primera del sexe") i socials ("intervenció humana i social") i parla

de convencions i del paper de la procreació en la conformació dels gèneres.

Aquesta autora defineix el sistema sexe-gènere com el

"conjunt de disposicions pel qual la matèria primera del sexe i la procreació humans és
conformada per la intervenció humana i social, i satisfeta en una forma convencional,
per estranyes que siguin algunes de les convencions."

T. de Barbieri (1995), com Rubin, parteix de la indisolubilitat del sistema se-

xe-gènere per a considerar-lo com:

"un conjunto de prácticas, símbolos y representaciones, normas y valores sociales que
las sociedades elaboran a partir de la diferencia anatomo–fisiológica y que dan sentido
a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y, en
general, a los relacionamientos entre personas."

Aquesta autora introdueix en la definició dues qüestions fonamentals: el sentit

i les pràctiques.
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D'aquestes definicions en podem extreure alguns punts fonamentals: en pri-

mer lloc, la dificultat teòrica i empírica de dissociar el sistema de gèneres del

sistema de sexes (i, per a molts autors i autores, caldria afegir la dificultat de

dissociar aquests sistemes de les matrius sexuals); les relacions d'aquests con-

ceptes amb l'univers simbòlic i els paradigmes identitaris; i, en tercer lloc, la

seva relació amb els sistemes normatius.

2.2. Alguns referents

"No es neix dona, s'arriba a ser dona."

(Simone de Beauvoir, 1949)

Aquesta frase de la filòsofa francesa extreta del seu llibre El segon sexe (1949) és

citada per gairebé tots els teòrics del gènere com una referència fonamental en

la presa de consciència del gènere. La seva reflexió va obrir un camp d'estudi

centrat en la interpretació de la igualtat i la diferència, en l'atenció envers les

dones, un camp fortament vinculat a pressupòsits construccionistes de la di-

ferència. En introduir la idea feminista moderna que la "biologia no és el des-

tí", ens va mostrar que l'opressió de la dona no es deu a factors biològics, psi-

cològics o econòmics sinó a la seva construcció com a "segon sexe" des d'una

visió patriarcal i jeràrquica creada per a legitimar l'autoritat masculina. Simo-

ne de Beauvoir i Margaret Mead són, per a Vale (1993, pàg. 6), els ancestres

inqüestionables de l'interès i la preocupació per les dones i la seva lluita pel

reconeixement social i cultural. Tot i això, els missatges feministes de Simone

de Beauvoir i Margaret Mead van passar desapercebuts fins al sorgiment del

moviment feminista internacional.

Segons Evans (1997, pàg. 78-79), De Beauvoir presentava la dona com a activa

i no com a passiva, però anant més enllà de la necessitat de masculinitzar-se

"para escapar del efecto debilitador y de pérdida de poder característico de la feminidad
como condición de la otredad. Para Simone de Beauvoir el proyecto feminista definitivo
consiste en rechazar esta condición."

Ja abans, el 1938, el sociòleg i antropòleg francès Marcel Mauss havia evidenci-

at que la concepció de la persona no és res evident ni natural, sinó el producte

d'una llarga i diversa història social, variable segons el context sociocultural i

amb un fort contingut moral i jurídic. Així, Mauss, inspirat en l'anàlisi socio-

lògica de les representacions i les classificacions socials iniciada per Durkheim,

va anticipar el que avui considerem la desconstrucció de categories socials bà-

siques com les d'individu, les tècniques corporals i fins i tot el sexe (Stolcke,

2003). El concepte de persona, tal com explica Henrietta Moore (1993, pàg.

202), no es pot deslligar de les relacions de gènere.
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Les primeres conceptualitzacions del gènere ens remeten als Estats Units

als anys cinquanta. El terme gender, comú en la psicologia i la sexologia,

s'utilitzava per a distingir el sexe social assignat del sexe anatòmic, i, així, en-

frontar-se millor a les dificultats conceptuals que plantejaven els estats inter-

sexuals, transsexuals i homosexuals.

El gènere es definia com el conjunt de comportaments esperats d'una

persona en funció del seu sexe biològic.

Una de les primeres figures a utilitzar el concepte va ser el psicòleg John Mo-

ney, que, el 1951, empra el concepte de gènere per a referir-se a la influència

d'un component cultural (en concret, la influència educativa) en la formació

de la identitat sexual. Fins llavors, s'havia considerat la identitat sexual com

una determinació biològica; per aquesta raó, Money, en parlar-ne com un as-

pecte que la cultura conforma, aporta nous i fonamentals elements de defini-

ció.

Orígens del terme gènere

El terme gènere el va popularitzar ràpidament el psiquiatre Robert Stoller, que el 1954 fun-
da la Gender Identity Research Clinic. El 1955, Stoller proposa distingir el sexe biològic
de la identitat sexual (el fet de percebre's home o dona i comportar-se en conseqüència),
distinció que serà recollida el 1968 en termes de sexe i gènere.

(Dorlin, 2009, pàg. 32)

El 1968 Stoller escriu Sex and Gender, considerat per les feministes Kate Millett

i Germaine Greer com un referent fonamental. Segons aquestes autores, amb

aquest llibre, en el qual Stoller recull estudis psicològics i biomèdics sobre in-

tersexuals, transsexuals i homosexuals, s'inicia el debat terminològic i filosò-

fic entorn del concepte de gènere en el pensament feminista, un debat encara

obert (a Fraisse, 2001).

En la dècada dels seixanta, el concepte de gènere és assumit per les ciències

socials i perden pes els orígens psicomèdics del concepte de gènere. Al mateix

temps, s'enforteixen els estudis sobre les dones vinculats amb el feminisme i

les anàlisis sobre les diferències i les desigualtats, que, recuperant figures com

Mead, constaten que no totes les cultures estableixen les mateixes divisòries

entre els sexes ni els atribueixen la mateixa importància.

"En los años 1970 las académicas feministas escogieron el término «género» precisamente
para hacer hincapié en que la desigualdad y la opresión de las mujeres en relación con los
hombres no dependen de las diferencias de sexo biológico propias de la especie humana.
Las relaciones de género son fenómenos socio-culturales que estructuran la perpetuación
de la vida humana en sociedad de modo tan fundamental y enigmático como, por ejem-
plo los sistemas de parentesco. Una historia del concepto de género implica y refleja, por
lo tanto, la concepción cambiante de la cultura en relación a la naturaleza."

(Stolcke, 2003, pàg. 1)
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Per resumir, i retornant a les definicions, podem dir amb l'antropòloga Marta

Lamas (1996) que el gènere és la construcció cultural de la diferència sexual. El

sexe i el gènere són categories diferents que tenen relació però no una identitat

isomòrfica que pugui ser aplicada transhistòricament i transculturalment.

El gènere es defineix com el conjunt de significats que una societat par-

ticular atorga als trets físics o biològics que diferencien els homes i les

dones.

Aquests significats proporcionen als membres d'una societat les idees sobre

com cal actuar, què cal creure i com cal fer significatives les seves experiènci-

es (Mascia-Lees, 2000, pàg. 1). Si des del sexe parlem d'homes i dones, des del

gènere parlem de masculinitat i feminitat. El gènere té connotacions psicològi-

ques i culturals.

"El género (como norma cultural) es una categoría simbólica. Y como tal tiene fuertes
connotaciones morales y es, por lo tanto, culturalmente relativo y potencialmente sus-
ceptible de cambios. El sexo (como herencia biológica) está arraigado en la anatomía y
es, por lo tanto, bastante constante."

(Stoller [1968] a Gilmore, 1994)

En canvi, un sistema de gèneres és un

"sistema simbòlic o de significats que consisteix en dues categories complementàries però
excloents en les quals se situen totes les persones [...] els genitals són el criteri per a si-
tuar les persones des del naixement. Associades amb cada categoria trobem una sèrie
d'activitats, actituds, valors, objectes, símbols i expectatives. Encara que les categories –
home i dona– són universals, el contingut de les categories varia culturalment i les vari-
acions són impressionants."

(Cucchiari, 1981, pàg. 32)

De la citació anterior cal destacar la qualificació de les dues categories com a

complementàries, encara que, al mateix temps, són excloents: aquesta quali-

tat serà molt important a l'hora d'assignar culturalment rols diferenciats en

funció dels gèneres i d'abordar la construcció i reproducció cultural tant de les

definicions dels gèneres com dels estereotips de gènere. No obstant això, hem

de tenir clar que l'evidència antropològica ens mostra l'existència i la possibi-

litat de múltiples combinacions possibles entre gènere, sexe i sexualitat, que

condueixen a diferents tipus d'identitats culturalment construïdes que infor-

men les construccions dels gèneres. Per tant, tal com ja plantejaven als anys

vuitanta teòriques com MacCormack i Strathern (1980) o Rosaldo (1980), hem

de qüestionar tant el contingut de les categories com la seva aplicabilitat uni-

versal (a Moore, 1993, pàg. 192).

Nota

Les traduccions són de
l'autora; l'edició i el número de
pàgina corresponen a l'edició
citada en la bibliografia.
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2.3. La complexitat i polisèmia del concepte gènere

De tot el que hem comentat fins ara, de la complexitat del terme gènere i de les

implicacions que comporta, es dedueix que és imprescindible entendre que el

gènere no és una categoria descriptiva sinó una categoria d'anàlisi, una cate-

goria analítica. No és un simple "descriptor de la identitat social i cultural dels

homes i les dones" (Scott a Pujal, 2005, pàg. 71).

El gènere no és un concepte descriptiu, ni estàtic, ni fa referència a una realitat

essencial, acabada o "natural". La construcció del gènere és un procés que no

solament s'inicia amb l'adscripció d'un dels dos gèneres "normatius" en fun-

ció del sexe dels nadons sinó també amb l'aprenentatge de les normes cultu-

ralment i històricament contingents de comportament. Aquest aprenentatge

té lloc en el si d'institucions socials com la família, l'escola, el treball, el grup

d'amics i altres esferes mitjançant els processos de socialització que conformen

estereotips de gènere que marquen el comportament i les formes de pensar

ajustades als models socials per tal d'esdevenir persones socialment acceptades

com a homes i dones (Fernández, 1995, pàg. 8).

D'igual manera cal dir que el gènere o, més aviat, els gèneres, no són categories

uniformes fermament establertes, sinó que, com veurem, a les diferències in-

tergènere (allò masculí envers allò femení) cal afegir com a categoria d'anàlisi

la diversitat intragènere. No existeix una identitat de gènere única i immuta-

ble sinó que més aviat hem de començar a pensar en (i parlar de) múltiples

identitats de gènere. En conseqüència, masculinitat i feminitat no són cercles

tancats amb un sol significat per a tothom ni un significat uniforme en tots

els contextos. Hi ha formes apropiades normativament de ser home i de ser

dona, i hi ha masculinitats i feminitats hegemòniques i subalternes, i entre

elles s'estableixen jocs de poder que no sempre són unidireccionals ni estan

dirigits del masculí cap al femení.

En resum, creiem que no hi ha una identitat de gènere ni una única

identitat personal acabada: som la suma de múltiples identitats, i, en

aquest sentit, el paradigma performatiu de Butler, del qual parlarem més

endavant, ens pot ser molt útil per a captar la complexitat de les cons-

truccions de gènere.
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Aquest tema ens porta directament a introduir dues de les aproximacions pa-

radigmàtiques a les identitats de gènere: el primer enfocament és essencialista

i naturalitzador, mentre que altres pensadors adopten perspectives de caràcter

constructivista per a abordar les qüestions identitàries en general, i, en parti-

cular, la qüestió de les identitats de gèneres. En la citació de Simone de Beau-

voir a l'inici de l'apartat es consideren i mostren aquestes dues posicions.

Hem de destacar el qüestionament que les crítiques feministes de la ciència

van fer del discurs científic positivista convencional, segons el qual el "sexe" (i

el gènere) és un fet natural i, per tant, universal de l'espècie humana. La seva

aproximació crítica a la realitat del gènere pretenia evidenciar fets que, fins

llavors, havien quedat exclosos o invisibilitzats en els discursos dominants.

Utilitzar una teoria o una altra per a apropar-nos als fets socials no és una acció

neutral; com explica Pujal (2005, pàg. 40),

"cada vegada que fem ús d'una teoria –crítica o no– per entendre la realitat, transformem
aquesta realitat perquè la percebem i la construïm sota la perspectiva que ens proporciona
aquesta teoria i, per tant, esdevé allò que la teoria crítica ens permet veure de nou. La
teoria crítica implica reinterpretar la realitat a partir d'una nova mirada que desemmascari
el malestar i els mecanisme mitjançant els quals es produeix".

La universalitat de la
identitat femenina

Els debats feministes contem-
poranis sobre l'essencialisme
plantegen d'una altra mane-
ra la qüestió de la universali-
tat de la identitat femenina i
l'opressió masculina. Les de-
mandes universalistes es basen
en un punt de partida episte-
mològic comú o molt compar-
tit, que es basa en la consci-
ència articulada o en estructu-
res compartides d'opressió o
estructures transculturals de
la feminitat, la maternitat, la
sexualitat o écriture feminine
(Butler, 1990, pàg. 19).

Part de la teoria crítica "se centra alrededor del lenguaje y la manera en que

el lenguaje masculino o machista organiza ideas en formas que excluyen lo

femenino y la feminidad" (Evans, 1997, pàg. 96). És necessari incorporar la

qüestió del gènere i les relacions de gènere a la història, la literatura, la soci-

ologia i la psicologia i també a la ciència (per exemple, matemàtiques i esta-

dística) perquè totes "las estructuras intelectuales están afectas por la división

social de los géneros; discutir el conocimiento «abstracto» es discutir algo que

no existe" (Evans, 1997, pàg. 93).

La discussió sobre gènere i ciència ha oscil·lat entre l'objectivisme i el relati-

visme. Donna Haraway, en introduir el concepte de "coneixement situat", ens

recorda que el coneixement és sempre parcial perquè el subjecte de coneixe-

ment està situat en un sentit polític i social:

"La «situación» de quien conoce según su sexo, raza, ubicación geográfica,

historia, clase, incide en la producción y el valor del conocimiento" (Haraway,

1988, pàg. 19). A més, com apunta Dorlin (2009, pàg. 27), Haraway considera

que cal acceptar la capacitat d'actuar dels objectes de coneixement: "Saberes

situados requieren que el objeto de conocimiento sea visto como un actor y

un agente, no como una simple pantalla o un terreno o un recurso".

Als anys noranta, un nou paradigma se suma als ja comentats. Sota la influ-

ència de les tesis de Foucault sobre el caràcter discursiu de la sexualitat con-

flueixen l'antiessencialisme feminista i la teoria de la pràctica en l'anomenada

teoria performativa, que trenca frontalment amb les nocions estàtiques de la

Exemple

Autores com Hilary Rose, San-
dra Harding, Evelyn Fox-Ke-
ller o Donna Haraway són un
exemple d'investigadores que
han posat de rellevància la pre-
sència de la perspectiva de gè-
nere en camps de la construc-
ció del coneixement científic
on aquesta presència gene-
ralment no és gens òbvia. Per
exemple, Fox-Keller (1991)
explica com els debats sobre
el gènere han oscil·lat entre
l'essencialisme, d'una banda, i
la idea de plasticitat infinita de
l'espècie humana.
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identitat de gènere. Judith Butler, amb el seu llibre Gender Trouble (1990), és

qui millor representa aquest posicionament teoricopolític. Butler insisteix en

la inestabilitat de les categories analítiques de sexe i gènere:

"La teoría performativa no se limita a examinar cómo el sistema de sexo/género, en tanto
que conjunto de normas reguladoras, construye las identidades de género sino que pres-
ta especial atención a las ambivalencias y multiplicidades que emergen en la formación
de subjetividades y en las prácticas. Desde el punto de vista performativo el género se
convierte en algo que se hace en vez de ser algo que se es. Como ha señalado Moore, si
se pone en cuestión el carácter inmutable del sexo, entonces este artefacto que denomi-
namos «sexo» es tan construido culturalmente como lo es el género; en efecto, tal vez
ya siempre fue género y por consiguiente la distinción entre sexo y género resulta no ser
en absoluto una distinción."

(Stolcke, 2003, pàg. 19-20)

En resum, creiem que és important recordar, amb Bourdieu (2000, pàg. 8),

que el que en la història sembla etern només és el producte d'un treball

d'"eternització", d'objectivació, dut a terme per institucions interconnectades

com la família, l'Església, l'Estat, l'escola, etc. I que hem de reinserir en la his-

tòria, i, per tant, retornar a l'acció històrica i sotmetre a una anàlisi detallada,

la relació entre els gèneres i els seus processos de construcció.
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3. Sexes i gèneres: diferències sexuals, biologia i
cultura

Com hem pogut veure fins al moment, sexe i gènere són termes que es refe-

reixen a realitats relacionades però diferents. Tal com s'entén generalment, el

sexe fa referència a una realitat biològica que, en el nostre context cultural,

reconeix dos sexes definits sobre la base de cinc àrees fisiològiques: gens i cro-

mosomes, hormones, gònades, òrgans reproductius interns i genitals externs

(Money [1965] a Cucchiari, 1981, pàg. 33).

La diferència entre el sexe com a categoria fisiològica i el gènere com a cons-

trucció cultural és una diferenciació plenament establerta i acceptada en les

ciències socials, igual que els conceptes de classe o ètnia. Però també és una di-

ferència fortament qüestionada últimament, sobretot pel que fa a l'associació

entre sexe i biologia, d'una banda, i entre gènere i cultura, d'una altra, ja que

es considera que el sexe té tant de natural com de social (Fausto-Sterling, 2000;

Laqueur, 1994). La construcció de dos sexes diferents i oposats en el nostre

context cultural es va originar a la fi del segle XVIII: "Nada hay de natural en

ello" (Laqueur, 1994, pàg. 37).

Ja als anys vuitanta, Shapiro s'enfronta a la dificultat de separar analíticament

sexe i gènere al mateix temps que Yanagisako i Collier (2007) critiquen la ten-

dència dels estudis comparatius a atribuir l'organització cultural del gènere a

la diferència biològica d'homes i dones en la reproducció. Aquestes autores,

des de finals de la dècada de 1980, defensaven la dissociació analítica de sexe

i gènere. Consideraven que qualsevol anàlisi de gènere s'havia de basar en un

qüestionament de les arrels biològiques en lloc de suposar-les. Com apunta

McDonald (a Stolcke, 1993, pàg. 22), la biologia i la fisiologia són també con-

ceptualitzacions sociopolítiques.

Henrietta Moore (1993, pàg. 196) també qüestiona el determinisme biològic

quan afirma que les diferències sexuals no poden explicar per si soles la vari-

abilitat en les construccions de gènere. Com Foucault, considera que el sexe

és més un efecte que un punt de partida: que els cossos no tenen sexe fora

dels discursos que els marquen com a sexuats. I que, per tant, les categories de

la diferència sexual també són culturalment variables, com mostra el material

etnogràfic. La manera en què altres cultures naturalitzen i situen les diferènci-

es entre homes i dones en el cos humà i en els trets tant físics com cosmològics

del món que ens envolta no es correspon necessàriament amb la manera en

què els discursos occidentals categoritzen aquesta diferència. Per defugir una

inacabable espiral constructivista és convenient analitzar el context històric
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que ha promogut perspectives particulars sobre la biologia i la naturalesa, i vi-

ceversa, és a dir, preguntar-nos per què determinades relacions socials són con-

ceptualitzades en termes naturals.

Això ens porta a plantejar la qüestió de com:

"les metamorfosis en les relacions de sexes i generacions sempre han estat inseparable-
ment vinculades als canvis polítics, econòmics i culturals."

(Lancaster i di Leonardo, 1997, pàg. 1)

Així, els canvis en la comprensió del gènere i la sexualitat que comencen a

ser patents als anys seixanta tenen fortes connexions amb la revolució sexu-

al, el feminisme, l'alliberament gai i la lluita pels drets civils de les minories

ètniques. Tant l'activisme gai –ara LGTB1–, enfortit després de les revoltes de

Stonewall el 1969, com el feminisme polititzen les condicions de la vida per-

sonal (el que és personal es converteix en polític) i es fonamenten en la crítica

de les nocions heretades sobre masculinitat i feminitat.

Braidotti apunta que la diferència sexual és irreductible a la biologia, a la cul-

tura i a la construcció social, ja que ni és totalment donada ni està totalment

construïda, sinó totes dues coses, mentre que Butler afirma que la diferència

sexual no és un fet, però tampoc l'efecte d'un fet: és al mateix temps psíquica

i social (a Butler, 2004, pàg. 185). Dorlin (2009, pàg. 34-35) afegeix:

"Siempre hay ya, en lo que comúnmente percibimos como el «sexo biológico» de los in-
dividuos, género y la traza de una gestión social de la reproducción, es decir, una identi-
dad sexual (de género y de sexualidad) impuesta, asignada."

El 1975, Gayle Rubin, en un text canònic, va definir el sistema de sexe/gènere

com

"un conjunt de dispositius socioculturals, entre els quals destaquen els

sistemes de parentiu conformats per regles matrimonials, que transfor-

men homes i dones, que en la infància tenen tot el potencial sexual,

en éssers dividits en dues categories socials que estan incompletes si no

està l'altra."

La inserció del sistema sexe/gènere en els dispositius socioculturals havia es-

tat prefigurada quan Lévi-Strauss parla del tabú de l'incest com a fet cultural

fonamental que regula els intercanvis matrimonials exogàmics, mitjançant el

"tràfic" de les dones entre homes. En el fons s'està prohibint l'homosexualitat i

prescrivint l'heterosexualitat. Aquí es produeix un salt: el gènere no és només

la identificació amb un sexe, exigeix que el desig sexual es canalitzi envers

l'altre sexe (Rubin, 1975, pàg. 180).

(1)Les sigles LGTB corresponen a les
inicials en anglès de lesbian, gay,
transexual and bisexual.
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Rubin és un exemple de l'anomenat feminisme de la igualtat, basat en la cultu-

rització de les diferències entre homes i dones i l'èmfasi en la seva igualtat.

Per a Rubin,

"la identitat exclusiva del gènere, lluny de ser expressió de diferències naturals [...] , és
la supressió de semblances naturals."

Amb les seves anàlisis Rubin introdueix en la matriu sexe/gènere la variable

de sexualitat, que és fonamental per als teòrics queer.

Els debats sobre la prioritat teòrica de la diferència sexual sobre el gènere, del

gènere sobre la sexualitat i de la sexualitat sobre el gènere, sobre les direccions

en què s'estableixen les associacions simbòliques entre uns termes i uns altres,

estan molt mediatitzats pel problema permanent de determinar on comença

i on acaba el que és biològic, el que és psíquic, el que és discursiu i el que

és social. El gènere és la part de la diferència sexual que només parcialment

apareix com a social, com a negociable, com a construïda (Butler, 2004, pàg.

186).

Aquest és, encara avui, un tema fortament debatut i no resolt, en part per-

què no hi ha consens sobre què volem dir quan utilitzem el concepte gènere

(Stolcke, 1993) i què volem dir exactament quan utilitzem el terme sexe. El que

és important és entendre que les definicions dels sexes i dels gèneres es basen

en uns pressupòsits binaris i dicotòmics que són imperatius culturals i no so-

lament biològics. Com a exemple tenim les diferents conceptualitzacions del

sexe que hi ha hagut al llarg de la història, que preveien els estats intermedis

o classificaven les persones al llarg d'un continuum (Laqueur, 1994).

3.1. Teoria crítica i relacions de poder: la dominació masculina

posada en qüestió

Lancaster i Di Leonardo (1997) consideren que només contextualitzant les

construccions de gènere, i partint del construccionisme social derivat de les

afirmacions de De Beauvoir (que generen la divisòria entre sexe i gènere), es

pot resituar el gènere en una teoria crítica. I per què una teoria crítica?: perquè

darrere del concepte de gènere, o de la distinció sexe/gènere, hi ha l'objectiu de

qüestionar –en tots els àmbits– la idea que el sexe biològic (considerat com

a ineludible i evident) és l'origen i la causa de les diferències psicològiques

i socials entre homes i dones. La doble dimensió –política i científica– de la

distinció sexe/gènere s'evidencia quan es visibilitzen les primeres veus que as-

senyalen que la noció de sexe no és tan explicativa com es pretén, i que dar-

rere d'aquesta "naturalització" i aquest "essencialisme" s'amaguen relacions de

poder i d'hegemonia i submissió. Així doncs, a més de la visibilització de les

dones en l'imaginari sociocultural, un altre objectiu del concepte de gènere és
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eliminar el biologicisme implícit en el concepte de sexe i situar-lo en una pers-

pectiva més àmplia i més explicativa, en tant que conceptualització política,

social i cultural.

D'aquest posicionament es deriva un fort qüestionament de la dominació

masculina i un debat entorn del fet de si es pot o no afirmar la universalitat

d'aquesta dominació. Segons Yanagisako i Collier (2007, pàg. 463), els antro-

pòlegs i les antropòlogues inspirats pel moviment feminista dels anys seixanta

van ser els iniciadors d'aquesta interrogació.

El text Woman, Culture and Society, editat el 1974 per Michelle Rosaldo i Loui-

se Lampere com a resultat d'un congrés de 1972, està considerat com un es-

crit referencial pel que fa als estudis sobre la dominació masculina. Hi figuren

tres articles que aborden el tema des de perspectives diferents: Michelle Rosal-

do plantejava un model estructural des de la psicologia, l'organització social i

cultural, que relacionava amb l'oposició entre el públic i el privat. Sherry Ort-

ner, influïda per l'estructuralisme levi-straussià, analitzava els paral·lelismes

entre les dicotomies home/dona i naturalesa/cultura. Nancy Chodorow se cen-

trava en l'estructura i les relacions familiars des d'una perspectiva psicològi-

ca i freudiana. Aquests textos enllacen temàticament amb les tres dicotomies

(que analitzem en l'apartat 4) considerades com a divisions de l'ordre social

en les quals se situen homes i dones: naturalesa/cultura; domèstic/públic i repro-

ducció/producció.

3.2. Sexisme i androcentrisme

La dominació masculina –i, conseqüentment, la subordinació femenina– es-

tà relacionada amb la ideologia de la inferioritat d'un dels dos sexes respecte

de l'altre (històricament, el femení), a la qual ens solem referir amb el terme

de sexisme. El sexisme, i també l'androcentrisme, són expressions clares del

biaix de gènere en les nostres vides. No obstant això, són lleugerament dife-

rents, encara que formin part de la mateixa estructura de dominació i jerar-

quització: l'androcentrisme fa referència al punt de vista que col·loca el mascle

i la seva experiència al món com la mesura de totes les coses (Puleo, 2000).

L'androcentrisme comporta que les experiències i valors masculins s'hagin

constituït com a norma i model que cal seguir. És la consideració de l'home

com a centre del món i punt de referència (Lledó, 1992, pàg. 12). En canvi,

el sexisme ens remet a una determinada manera d'organitzar la societat que

afecta les dimensions econòmica, política i simbòlica. El sexisme és una acti-

tud que menysprea i treu valor a tot allò que som i fem les dones (Lledó, 1992,

pàg. 12).
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"La noció d'androcentrisme es refereix al biaix «patriarcal» que recull el mètode de pro-
ducció i els continguts del coneixement científic. El biaix androcèntric produeix princi-
palment dos tipus de distorsions en les ciències humanes: l'absència de dades i teories
que facin referència a les dones, la qual cosa les converteix en científicament «invisibles»;
i en els casos en què sí que hi ha dades específiques i estudis, una interpretació basada
en estereotips i els perjudicis corresponents de la ideologia patriarcal. [...] aquest biaix
androcèntric en la producció del coneixement és un reflex de l'organització patriarcal
de la societat. En definitiva, els estudis de ciència i gènere han plantejat una pregunta
fonamental al saber instituït que cal tenir present en tot moment: qui parla en aquesta
teoria? [...] per a qui i com aquest coneixement circula i és utilitzat en el marc de les
relacions asimètriques de poder?"

(Pujal, 2005, pàg. 77-78)

Segons Bourdieu (2000, pàg. 48), la visió androcèntrica està legitimada per les

mateixes pràctiques que determina:

"Debido a que sus disposiciones son el producto de la asimilación del prejuicio desfavorable
contra lo femenino que está inscrito en el orden de las cosas, las mujeres no tienen más
salida que confirmar constantemente ese prejuicio."

Els mecanismes del poder i els processos d'hegemonia i subalternitat són, però,

complexos i gens unicausals ni unidireccionals. Bell Hooks, una de les figures

intel·lectuals del black feminism, considera que no es pot aïllar el sexisme de

les altres relacions de poder que l'estructuren. Si ho féssim, les dones serien

fàcilment etiquetables com a "víctimes" sense sortida com a dones en un siste-

ma sexista i sel's negaria el poder per a actuar, fins i tot per al seu alliberament

propi (Dorlin, 2009, pàg. 73). Hooks va més enllà que Bourdieu perquè no es

queda en el prejudici, sinó que per a ella és fonamental afirmar la capacitat

d'agència de les dones com a subjectes socials.

També va més enllà Spivak quan titlla de violència epistèmica i etnocèntrica la

visió feminista occidental etnocèntrica que veu com a "protofeminismes" els

pensaments i moviments feministes "subalterns que es donen en països no

occidentals". Això la porta a parlar de l'existència d'un essencialisme "estratè-

gic" també en el feminisme (a Dorlin, 2009, pàg. 79).

Hooks i Spivak són dos exemples de com evolucionen el feminisme i els estudis

de gènere incorporant discursos diversos, i de com es tendeix actualment a

contextualitzar aquest tema d'una manera inclusiva i complexa.

3.3. Estereotips de gènere

La construcció de classificacions socials i l'elaboració d'estereotips estan re-

lacionades amb els processos de jerarquització i subordinació perquè els es-

tereotips no solament "redueixen, essencialitzen, naturalitzen i fixen la di-

ferència" (Hall, 2003, pàg. 258) sinó que, en fer-ho, engeguen mecanismes

d'exclusió. En estereotipar categories de persones, rols i actituds, no solament

construïm "guies" per a la simplificació i la comprensió, sinó que, sovint, tam-

bé jerarquitzem.
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Els estereotips de gènere són

"el conjunto estructurado de relaciones inferenciales que vinculan atributos personales
a las categorías sociales hombre-mujer."

(Ashmore i Del Boca, a López, 1995, pàg. 53)

L'anomenat sistema dicotòmic i dimòrfic de sexe i gènere és el nucli dur d'aquests

estereotips. Atesa la nostra visió binària, podem dir que, en el nostre context

cultural, és femení pràcticament tot el que no és masculí i al revés. La cadena

simbòlica sexe/gènere/orientació sexual es polaritza en dicotomies excloents i

suposadament incompatibles (home/dona, masculí/femení, heterosexual/ho-

mosexual) sobre les quals s'elaboren jerarquies socials, pressuposant que tots

els homes han de ser masculins i totes les dones femenines, i sense tenir en

compte que, com ja hem comentat, aquestes categories no són uniformes.

En un estudi fet en 30 països, Williams i Best (1990) van trobar que hi ha

un gran consens transcultural pel que fa al contingut dels estereotips de gè-

nere. En almenys 23 països, l'estereotip masculí s'associava a trets com el do-

mini, la independència, l'agressivitat, l'activitat, l'aventura, el risc, el coratge,

la fortalesa, l'autoritat, ser poc emocionals, emprenedors, assenyats i severs.

L'estereotip femení s'associava a trets com la dependència, la submissió, la por,

la debilitat, les emocions, els somnis, l'afectivitat, la tendresa (a López, 1995,

pàg. 47-48). En definitiva, es considerava el binomi instrumental-agent com

a masculí i l'expressiu-comunal com a femení, i el treball es converteix en un

element fonamental per a la definició de la identitat masculina. Aquesta vin-

culació de treball i masculinitat ha representat, per a molts homes, "la excusa

para permitirles no tener responsabilidades domésticas ni familiares, más allá

del sustento económico de los suyos" (Subirats a Alberdi i Escario, 2007, pàg.

39).

En paraules de Mumby (a Herrmann, 2007, pàg. 10),

"els constructes normatius del gènere consideren valors femenins els associats amb
l'acceptació, la comunitat, la contextualització, cooperació, emotivitat, expressivitat, in-
tuïció i subjectivitat. Els atributs masculins inclouen l'acció, claredat, competitivitat, con-
trol, independència, individualisme, objectivitat, racionalitat, raonament, i autoafirma-
ció."

En definitiva, podem dir que en el nostre context cultural s'associen estere-

otípicament amb l'àmbit masculí característiques instrumentals relacionades

amb l'activitat, com l'agressivitat, la independència i la competitivitat, i amb

l'àmbit femení característiques més comunicatives com l'afectivitat, la depen-

dència i la preocupació per l'altre. La potència sexual i la virilitat són atribu-

cions masculines, mentre que la seducció, la bellesa i l'atractiu s'identifiquen

amb el que és femení (Bach i altres, 2000, pàg. 49; Peña, 1990, pàg. 14-16).
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Segons Hall (1997, pàg. 328), l'emergència del "nou home" a mitjan anys vui-

tanta va coincidir amb canvis en les representacions de la feminitat que han

provocat una redefinició del gènere i de les relacions sexuals en les represen-

tacions populars.

"La imagen de la masculinidad como potencia y triunfo se relativiza con la aproximación
a la ternura."

(Peña, 1990, pàg. 110)

No obstant això,

"Algunos significados asociados a lo masculino y a lo femenino permanecen sorprenden-
temente estables."

(Peña, 1990, pàg. 126)
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4. Discursos dominants i divisions constitutives de
l'ordre social

El gènere està present en tot el que fem de manera implícita o explícita. Im-

pregna els nostres espais, les nostres relacions (parentiu, família, amics), el

món laboral i les relacions de producció, el llenguatge, la natura, el cos. Ge-

nera violències i debats traspassats pels imaginaris culturals sobre els gèneres

i els sexes i les relacions que s'hi estableixen. Com afirma Potash (a Del Valle,

1993, pàg. 4), no podem descriure les institucions com si fossin neutrals quant

al gènere perquè no ho són. No solament no hi ha un coneixement neutre,

sinó que la presumpta neutralitat científica l'hem de llegir, com proposa Dor-

lin, com un posicionament polític perquè les condicions de vida són també

condicions de vista. Per a aquesta autora (2009, pàg. 18),

L'assignació dels homes a l'esfera productiva i de les dones a l'esfera reproduc-

tiva és només una de les correspondències dicotòmiques amb les quals homes

i dones són presentats com a "naturalment" associats a àmbits socioculturals

diferents però complementaris. És només una de les dicotomies que s'utilitzen

per a explicar-nos com es divideix el món en dues meitats.

(Dorlin, 2009, pàg. 20)

Aquestes divisions dicotòmiques s'utilitzen generalment per a classificar i do-

tar de contingut, rols i característiques diferencials homes i dones i, al mateix

temps, situar-los jeràrquicament. En particular, la literatura sobre el tema des-

taca la importància de tres d'aquestes classificacions dicotòmiques: la que dis-

tingeix natura de cultura, la que distingeix públic de privat i la que distingeix

producció de reproducció. Passem a comentar-les detalladament.

4.1. Generitzant la natura: natura enfront de cultura

L'equiparació de la dona a la natura i de l'home a la cultura, en la millor tra-

dició estructuralista, dóna nom al clàssic article de Sherry Ortner "Is Female

to Male as Nature is to Culture?" que data de 1974. Per tant, ha de ser con-

textualitzada en un moment històric marcat per la visibilització de la dona i

la preocupació per la seva subordinació i una tradició intel·lectual particular

–l'estructuralisme. En aquest text clàssic, Ortner defensava que la subordina-

"las relaciones sociales son siempre relaciones sociales de sexo... Sus características son la 
asignación prioritaria de los hombres a la esfera productiva y de las mujeres a la esfera 
reproductiva así como, en forma simultánea, la captación por los hombres de las funciones 
de fuerte valor social agregado (políticas, religiosas, militares, etc.)." 

"Los hombres desarrollan una visión del mundo que implica la producción de dicotomías 
jerárquicas (cultura/naturaleza, razón/cuerpo, abstracto/concreto, racional/intuitivo, 
objetivo/subjetivo, pensar/experimentar...) y la promoción de una postura de conocimiento 
desencarnada..." 
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ció femenina és universal i que el poc prestigi de les dones es troba en la se-

va associació amb un procés reproductiu –també es parla de fonaments biolò-

gics de la maternitat– que les apropa més a la natura que als homes (Aixelà,

2005, pàg. 25). Al mateix temps, aquesta proximitat a la natura és devaluada

i, consegüentment, les dones ocupen una posició universalment subordinada

als homes, com a allunyada de la cultura. Olivia Harris, però, defensava que

és injustificable construir la subordinació de la dona mitjançant el recurs a la

biologia (Aixelà, 2005, pàg. 27). Hem de tenir en compte que l'oposició natu-

ra/cultura i privat/públic són productes ideològics de la nostra societat, perquè

no es pot considerar que la devaluació de les dones per la seva capacitat de do-

nar a llum i criar fills sigui un fet social (Yanagisako i Collier, 2007, pàg. 466).

Aquest debat impregna els anys setanta fins que el 1980 es publica el text de

MacCormack i Strathern Nature, Culture and Gender, en el qual es relativitza

l'associació de dona i natura en afirmar que el que és natural és tot el que és

innat a la nostra herència primat, i que el cultural és tot el que és arbitrari i

artificial.

No obstant això, la creença en la proximitat més gran de la dona als processos

naturals està encara present en els nostres imaginaris de gènere encara que som

conscients que "la biologia no és el destí". El recurs a la natura, la "naturalitza-

ció", està ben arrelat en el nostre imaginari com a argument justificatiu de les

classificacions socials. I en el camp que ens ocupa, potser ho està més encara

des que Stoller i molts altres van adoptar com a neutra i objectiva la distinció

entre naturalesa i cultura per a distingir el sexe biològic del gènere social.

D'altra banda, la suposada major proximitat de la dona a la natura fa que al-

guns autors especialitzats en l'anàlisi de les masculinitats, com Gilmore (1994),

afirmin que una de les característiques fonamentals de la masculinitat, precisa-

ment pel fet de considerar-la més allunyada del natural, és que està constant-

ment sota sospita i ha de ser constantment provada. Amb aquest argument,

no solament s'accepta acríticament l'associació dona-natura, encara que no

s'utilitzi per a menysvalorar les dones, sinó que també es posa en evidència un

"desavantatge" masculí: que els homes s'han de sotmetre a proves per a provar

que ho són.

"La verdadera feminidad raramente se involucra en pruebas o demostraciones, ni en con-
frontaciones con enemigos peligrosos... La feminidad, más que como un umbral crítico
que se atraviesa con pruebas traumáticas, una condición de sí o no, se suele concebir
como una aportación biológica que la cultura refina o incrementa."

(Gilmore, 1994, pàg. 23)

En el context dels gèneres, com hem vist fins al moment, l'oposició natura/cul-

tura s'utilitza per a referir-se, d'una banda, a l'oposició del femení (com a na-

tural) amb el masculí (cultural) i, d'altra banda, per a referir-se a l'oposició del

sexe (com a natural) amb el gènere (com a cultural). Hem de tenir en compte,

no obstant això, que les fronteres entre el que és "natural" i el que no ho és
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varien en la mateixa mesura que les configuracions simbòliques dels concep-

tes de sexe i gènere i els significats de gènere. Heritier ho mostra en aquestes

dues citacions:

"El género, el sexo, su determinación y la adaptación del individuo no son hechos deri-
vados simplemente del orden natural. Susceptibles de ser construidos y recreados, perte-
necen al orden simbólico, a la ideología, por más que el enunciado de este orden simbó-
lico se proponga establecerlos luego como hechos naturales para todos los miembros de
la sociedad. Así, en Aristóteles, por ejemplo, todo parte de la oposición que él presenta
como «natural» entre lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo, lo activo y lo pasivo, la
potencia y la materia, que connotan respectivamente lo masculino y lo femenino. Este
modo aristotélico de pensamiento no es extraño a nuestros discursos modernos, incluido
el científico, Se sigue ignorando en qué consiste exactamente la potencia fecundante del
esperma."

(Héritier, 1996, pàg. 200)

"Las mujeres estériles nuer consiguen varias esposas y emplean sirvientes para la relación
con sus esposas. Los niños nacidos de estos encuentros son suyos y la llaman padre y la
tratan como a un padre varón... Así, no es el sexo sino la fecundidad lo que determina
la diferencia real entre lo masculino y lo femenino y el dominio masculino, que ahora
conviene intentar comprender, consiste fundamentalmente en el control, en la apropia-
ción de la fecundidad de la mujer en el momento en que ésta es fecunda. El resto, a saber,
los componentes psicológicos, las aptitudes concretas que componen los retratos de las
masculinidad y la feminidad según las sociedades, y que se considera justifican el domi-
nio de un sexo sobre el otro, es un producto de la educación y, por tanto, de la ideología."

(Héritier, 1996, pàg. 227)

En definitiva, podem dir que, pel que fa al gènere, el sexe i la sexualitat, estem

immersos en processos de "desnaturalització" creixent, encara que no tenim

formulacions definitives sobre si hi ha una relació estreta entre la diferència

biològica entre els sexes i la construcció dels gèneres i quina és aquesta relació.

Encara ens fa falta el següent:

"una formulació que permeti precisar les fronteres o possibles interseccions que es poden
donar entre el sexe i el gènere, entre la natura i la cultura, en la vida en societat en
contextos històrics concrets."

(Morris a Stolcke, 2003, pàg. 7)

A més, cal afegir que, actualment, la utilització de l'argument reproductiu per a

apropar a les dones a la natura és insostenible amb la incorporació de les noves

tècniques de reproducció i les noves formes de família que estan emergint

gràcies a aquestes, sobretot en les societats occidentals.

4.2. Generitzant l'espai: públic enfront de privat/domèstic

La proximitat de la dona a la natura gràcies a la seva capacitat de donar a llum i

al fet d'estar més propera a la criança va provocar, en el nostre context cultural,

que les dones fossin conceptualitzades també com a més properes a l'àmbit

del domèstic, del que és privat, de manera que l'esfera pública era considerada

eminentment masculina.
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Aquesta associació està tan arrelada en el nostre imaginari cultural que, fins

fa poc temps, en alguns llocs, la dona no podia pràcticament accedir al mer-

cat laboral excepte en condicions d'extrema necessitat i, fins i tot en aquests

casos, hi havia una ferma divisió entre els treballs considerats masculins i els

considerats adequats per a les dones.

L'àmbit de la família, de les relacions socials, de la comunicació, ha estat con-

siderat un àmbit femení. Aquesta vinculació té arrels culturals però també és

una associació fortament estereotipada i conformada pels usos socials i els cos-

tums. Ens situa de ple en un àmbit que, des de l'antropologia, es considera

amb freqüència relacionat amb els estudis de gènere: el parentiu. L'estudi del

gènere difícilment es pot deslligar dels estudis de parentiu perquè parentiu

i gènere estan relacionats en totes les societats. Fins a tal punt estan relacio-

nats que, tant des de l'àmbit del gènere com des del parentiu, s'ha donat per

descomptat, erròniament, que la diferència biològica entre els rols d'homes i

dones en la reproducció sexual està en el nucli de l'organització cultural del

gènere i, al mateix temps, constitueix la xarxa genealògica que està en el nucli

dels estudis de parentiu. Aquesta centralitat de la reproducció sexual ha de ser

qüestionada si volem entendre com es concep en altres cultures la diferència

entre homes i dones i, al mateix temps, saber com la reproducció ha arribat a

ser tan nuclear en la nostra cultura (Yanagisako i Collier, 2007, pàg. 487).

La imbricació dels estudis de parentiu amb la matriu sexe/gènere/orientació se-

xual, evidenciada ja per Rubin als anys setanta, tal com hem assenyalat més

amunt, implica també una fluïdesa en la transmissió de significats entre els

dos àmbits: així, l'accés massiu de les dones al mercat de treball que va tenir

lloc al món occidental juntament amb el seu accés a les institucions d'educació

superior, entre altres fets (és a dir, la seva sortida de l'àmbit domèstic i els can-

vis que aquests fets han comportat en les estructures familiars), poden incidir

en la conceptualització de la matriu sexe/gènere/sexualitat tant com les noves

tecnologies reproductives o les noves formes de família. És difícil afirmar avui

dia, en el nostre context cultural, que la dona està "naturalment" associada a

l'àmbit domèstic mentre que l'home està "naturalment" associat a l'esfera pú-

blica. No obstant això, el pes d'aquesta associació en l'imaginari cultural enca-

ra és considerable i encara hi ha qui considera que hi ha determinades esferes

productives que són exclusives d'un determinat sexe. És més, l'associació es-

tereotipada de determinades esferes productives amb un sexe comporta nor-

malment el qüestionament del gènere (i sovint la reclassificació) de la persona

que no pertany a aquest sexe i en canvi duu a terme la seva activitat en aquest

sector. Són bons exemples d'aquests processos els homes ballarins o les dones

camioneres, la masculinitat i feminitat dels quals estan sota sospita. Afortuna-

dament, no obstant això, aquests processos estereotipats i ancorats en realitats

socials que ja no troben encaix al món contemporani són cada vegada menys

habituals.
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4.3. Generitzant les relacions de producció: producció enfront de

reproducció

"Los ideales de virilidad en el Mediterráneo tienen tres imperativos morales: primero,
preñar a la esposa; segundo, mantener a los que dependen de uno, y, tercero, proteger
a la familia."

(Gilmore, 1994, pàg. 57)

La generització d'aquest àmbit està íntimament relacionada amb els dos punts

anteriors i amb els atributs culturals relatius a homes i dones. Donada la imatge

de l'home com a proveïdor i la de la dona com a mare, es considera que l'àmbit

extern al domèstic és el propi de l'home, tal com hem comentat en l'apartat

anterior. Dit d'una altra manera, es considera que l'àmbit de la producció és

masculí, mentre que la dona és considerada bàsicament com una productora

de productors. Això és així en tal mesura que, durant molt de temps, l'anàlisi

que es feia de les societats de caçadors i recol·lectors –considerades errònia-

ment com a societats simples i gairebé primigènies– emfatitzava que els homes

eren caçadors i les dones eren recol·lectores, ja que la seva capacitat reproduc-

tiva i els perllongats períodes de lactància impedien que es dediquessin a les

activitats de caça.

Aquesta idea ha estat criticada recentment quan s'ha evidenciat, gràcies, fo-

namentalment, al treball d'algunes antropòlogues, que en moltes d'aquestes

societats les dones també duen a terme activitats de caça. I no solament això:

la major part de la subsistència d'aquestes societats (es parla de dos terços)

depèn directament de les activitats de recol·lecció –en mans femenines– i no

de la caça. Aquestes "noves" evidències només han emergit quan s'ha produït

un canvi en la mirada, quan s'ha partit d'una teoria crítica que qüestionés els

estereotips i no valorés les activitats masculines per sobre de les femenines.

Aquestes mateixes societats serveixen a Héritier (1996, pàg. 227 i seg.) per a

considerar que hi ha dos eixos principals en la construcció de la desigualtat

sexual: el primer és el control social de la fecunditat per part dels homes; el

segon, la divisió del treball entre tots dos sexes, una divisió que generalment

associa els homes a la caça d'animals grans i a la protecció, i les dones a la

recol·lecció i la cura de la progènie. Per a aquesta autora, aquestes idees són

fruit de pressions objectives i no de predisposicions psicològiques. De totes

maneres, per a Héritier, desigualtat no equival a relacions de dominació/sub-

ordinació. Per a ella, és el parentiu, i l'intercanvi de dones, com a matriu ge-

neral de les relacions socials, el que proveeix el marc per a les jerarquitzacions

socials. En aquest sentit, el pensament d'Héritier entronca amb el de Rubin i

el de Yanagisako i Collier, que ja hem recollit.

Lectura recomanada

En el text d'U.�Martínez�Vei-
ga (2007) s'amplien aquestes
qüestions.
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"Las estructuras de la virilidad, su modos de integrar a los varones en su sociedad, su
códigos de pertenencia en un mundo... los datos evidencian una fuerte conexión entre
la organización social de la producción y la intensidad de la imagen masculina. Cuanto
más duro es el entorno y más escasos los recursos, más se enfatiza la virilidad como
inspiración y meta."

(Gilmore, 1994, pàg. 219)

Les oposicions dicotòmiques –natura/cultura, primerament formulada per

Ortner (1974), l'oposició entre el domèstic i el públic, formulada principal-

ment per Rosaldo (1974), i l'oposició entre producció i reproducció posada en

evidència per Harris i Young (1981)– que acabem de comentar, segons Yana-

gisako i Collier (2007, pàg. 464 i seg.) estan relacionades entre si i són la base

de l'estructura de les relacions entre homes i dones en totes les societats pas-

sades i actuals, i, per tant, es creu que ofereixen un esquema universal per a

analitzar la desigualtat entre els sexes. Aquestes dicotomies prioritzen i valo-

ren un terme de l'oposició per sobre de l'altre i s'utilitzen, consegüentment,

per a l'elaboració de taxonomies i jerarquies. D'aquestes dicotomies, a més,

es deriven els ideals de virilitat i de feminitat. Són variacions d'una dicoto-

mia analítica "que dóna per descomptat el que en la nostra opinió s'hauria

d'explicar" (Yanagisako i Collier, 2007, pàg. 467).

L'estreta relació entre unes dicotomies i unes altres, com a transformacions

d'un sol sistema, no implica, però, que tinguin unes bases teòriques comunes:

l'oposició entre domèstic/públic i l'oposició entre natura/cultura tenen una

base estructuralista, mentre que l'oposició entre producció i reproducció es

nodreix de la perspectiva funcionalista marxista.

No és fàcil defugir aquests implícits culturals que associen determinades esfe-

res a homes i dones. De fet, com apunta Stolcke, les mateixes antropòlogues

(Rosaldo, Lamphere, Harris, Young) que en els anys setanta afirmaven que els

orígens de les desigualtats sexuals i l'opressió de les dones s'han de buscar en

l'àmbit de la cultura i l'estructura social van acabar replicant les tendències

universalistes i el determinisme biològic que pretenien superar:

"A pesar de sus mejores intenciones culturalistas, en última instancia atribuían la subor-
dinación de las mujeres al «hecho» biológico de su papel específico en la procreación.
[...] Al proyectar sobre el mundo su propio sentido común cultural no se percataron de
que esas dicotomías no eran en absoluto universales sino una creación del discurso filo-
sófico y político europeo moderno, y que diferencias de función y actividades no nece-
sariamente significan desigualdad social."

(Stolcke, 2003, pàg. 6)
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5. Gèneres i contemporaneïtats: cossos, masculinitats i
sexualitats

"El sujeto político se define por la posición que ocupa en el instante t en relaciones de
poder dinámicas y complejas, más que por una identidad definida de una vez por todas,
en un «sistema cerrado de diferencias»."

(Dorlin, 2009, pàg. 69)

En parlar de l'evolució dels estudis de gènere en el primer apartat d'aquest

text, comentàvem la creixent complexitat d'aquests estudis a causa de

l'encreuament del gènere amb altres categories analítiques (com la classe,

l'ètnia, etc.) i a la visibilització de la perspectiva de gènere en camps d'estudi,

com les masculinitats, als quals no s'havia prestat gaire atenció amb anterio-

ritat. Dins d'aquesta evolució envers una anàlisi cada vegada menys naturalit-

zada i més complexa hem de parlar també dels estudis sobre cos i emocions,

que, si bé no són nous en les ciències socials, sí que s'han revitalitzat fortament

en els darrers anys.

5.1. Gènere i cos

Tot i que l'estudi del cos ha estat present en les ciències socials des d'antuvi,

ha estat recentment quan se li ha atorgat una importància primordial per a

comprendre les persones en la seva complexitat. Sexe, gènere i cos són elements

analíticament diferents però estretament relacionats, i així els presenten els

estudis actuals. L'evolució en l'estudi del cos ha seguit unes línies molt sem-

blants a les trajectòries dibuixades pels paradigmes teòrics en l'estudi del gè-

nere i el sexe. Hem passat de considerar els cossos, els sexes i els gèneres com a

realitats inqüestionables des de punts de vista essencialistes a considerar que

ni el cos ni el sexe ni el gènere són elements presocials (Butler, per exemple,

influïda per Foucault, afirma que no són elements prediscursius).

Tradicionalment, els estudis sobre el cos s'aferraven a la dicotomia natura/cul-

tura, ja que s'entenia el cos com una realitat objectiva i objectivable, com un

element preexistent als discursos socials. Actualment entenem el cos com un

producte social i, en conseqüència, com altament mal·leable i inestable. El cos,

com el gènere i el sexe, no és un artefacte acabat i "natural" sinó un element

simbòlic i un vehicle de significacions socials. Com va dir Turner (1984), te-

nim cossos i som cossos. Com en el sexe i el gènere, els usos i les pràctiques

socials amb els cossos constitueixen aquests cossos. Els cossos es consideren

des de la perspectiva social i cultural com a productors d'identitat, alteritat i

gènere, com a espais de producció ideològica.

Segons Butler:
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"el cuerpo sexuado no es la causa –ni siquiera la ocasión– de una relación de poder sino
más bien el efecto de una relación de poder, en el sentido en que está modelado, disci-
plinado por esa relación, que remite a un sistema de dominación articulado a la hetero-
sexualidad obligatoria (una disciplina a la que se refiere como «matriz heterosexual)."

(Dorlin, 2009, pàg. 96)

Els cossos com a productes històrics pateixen transformacions similars –i mol-

tes vegades relacionades– a les transformacions en els sistemes de sexes i gène-

res. Aquestes transformacions poden afectar les concepcions, les pràctiques o

les experiències. L'estat de coses que trobem ara i que considerem immutable

i veritable, natural, és, pel que fa als cossos, "cosa de la semana pasada", com

diu Laqueur (1994).

Sense els cossos ja no podem entendre els sexes i els gèneres, encara que és

difícil establir amb claredat i validesa universal on comencen els uns i on aca-

ben els altres, si tenim en compte que entre els tres elements s'estableixen re-

lacions de coconstitució mútua.

No obstant això, en els estudis de gènere el cos ha estat, fins fa poc, una reali-

tat gairebé oculta encara que la relació entre cos i gènere sempre ha estat més

òbvia en el cas de les dones, ja que la seva capacitat de donar a llum i alletar ha

estat, com hem vist, un argument sobradament utilitzat per a justificar la seva

subordinació i acreditar la posició social atorgada. En aquest sentit, Diember-

ger (a Del Valle, 1992, pàg. 12) explica com la construcció de la sexualitat i la

reproducció ha sabut veure la importància del cos femení per a la construcció

social i la interpretació de les identitats de gènere.

5.2. Categorització de la diferència

"La teorització de les relacions de gènere com a construccions culturals implica almenys
dos conjunts de qüestions analítiques. Atès que la teoria del gènere qüestiona els essen-
cialismes biològics anteriors, problematitza i obre a l'escrutini la manera com els fets na-
turals de les diferències sexuals es relacionen amb les construccions de gènere. Simultà-
niament, el concepte de gènere com una forma sociohistòrica de desigualtat entre homes
i dones ens porta a parar esment a altres categories de la diferència que també es tradu-
eixen en desigualtat, com raça i classe, a plantejar la qüestió de com s'interseccionen."

(Stolcke, 1993, pàg. 21)

El gènere s'ha considerat com un element fonamental en l'anàlisi de la reali-

tat social, però també, al mateix temps, com un element indissociable d'altres

categories analítiques, en particular les de la classe i l'ètnia. Aquesta preocu-

pació per resituar el gènere en un context més complex i més enriquidor no

és nova, però només s'ha generalitzat en els últims anys. Ja el 1986, Harding

assenyalava el següent: "En culturas estratificadas tanto por el género como

por la raza, el género siempre resulta ser también una categoría racial y la raza

una categoría de género" (Harding a Stolcke, 2003, pàg. 14). I pel que fa a la

importància de la classe com a element constitutiu dels gèneres, en els anys

setanta trobem les aportacions de Reed i Willis; segons afirmava Evelyn Reed

ja el 1977, "la idea de que todas las mujeres, como sexo, tienen en común más

de lo que tienen los miembros de una clase, es falsa" (1977, pàg. 32). D'altra
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banda, Paul Willis (1977) també va destacar la importància de la posició soci-

oestructural en l'aprofitament escolar en afirmar que la major adequació de la

cultura escolar als nois o a les noies sembla tenir una connexió amb la posició

del grup social al qual pertanyen i, fins i tot, amb les tradicions culturals dins

d'aquest grup.

Skeggs va ser una de les primeres investigadores que va afirmar que "les dis-

posicions de gènere són constitutives més que completament derivades de

l'estructura social" (McCall a Skeggs, 1997, pàg. 16), i que la categoria dona

"sempre és produïda mitjançant processos que inclouen la classe" (1997, pàg.

2). Coincideix així amb Bourdieu, que afirma que

"una clase se define en lo que tiene de más esencial por el lugar y el valor que otorga a los
dos sexos y a sus disposiciones socialmente constituidas. Es esto lo que hace que existan
tantas maneras de vivir la feminidad como clases y fracciones de clase existen."

(Bourdieu, 1988, pàg. 106)

Les interseccions d'aquestes categories fan més complexes les anàlisis, qüesti-

onen l'existència de categories de gènere unitàries i que es poden comprendre

només per referència al sistema de gèneres i, al mateix temps, ens donen més

informació sobre la seva operativitat en els sistemes socials. No obstant això,

el que es planteja no és la incorporació, la simple suma d'altres categories a la

categoria "gènere", sinó l'anàlisi de les constitucions mútues de les seves rela-

cions i interseccions. Butler ho explica molt clarament en el paràgraf següent:

"Seria erroni assumir que hi ha una categoria «dona» que simplement neces-

sita que s'ompli amb components variats com raça, classe, edat, etnicitat i se-

xualitat, per a estar completa" (Butler, 1990, pàg. 21).

Segons Moore (1993, pàg. 195), aquesta reflexió comporta que el debat sobre

la similitud i la diferència s'hagi reavivat en el feminisme a causa de la crítica

de la categoria unitària "dona". També es planteja fins a quin punt s'ha de pri-

vilegiar la diferència de gènere sobre altres diferències que també produeixen

diferències, com la raça, la classe, la sexualitat, la religió i altres formes de di-

ferenciació. D'aquí es deriva la qüestió de com es pot teoritzar sobre les inter-

seccions d'aquestes formes de diferenciació i com s'hi pot actuar políticament.

Indubtablement, la consideració que els subjectes estem immersos en una tra-

ma de posicions inscrites en relacions de força en un joc permanent de com-

plicitats i resistències, com ha posat de manifest Spivak (a Pujal, 2005, pàg. 81),

obre nous camins a la recerca, a la reflexió sobre el gènere i a la implementació

d'accions dirigides a la visibilització femenina i la igualtat efectiva.

5.3. Masculinitats

Aquestes evolucions en els estudis de gènere han estat possibles gràcies a

l'ampliació de la mirada de gènere a dos camps d'estudi en els quals no s'havia

incidit en els estudis inicials: la sexualitat i la masculinitat. En els anys vui-

tanta comencen a aparèixer estudis sobre les masculinitats (Brandes, Gilmore,
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Kimmel són alguns dels autors que han abordat el tema) que parteixen de la

certesa que la masculinitat també és gènere. Si fins aquell moment havia pas-

sat desapercebuda és perquè els homes sempre han gaudit d'una posició més

privilegiada que les dones. Així, com Kimmel posa en relleu, de la mateixa

manera que la raça és una categoria generalment invisible per als caucàsics, el

gènere ha estat i és una categoria "invisible" per als homes.

La incorporació de les masculinitats a la reflexió sobre el gènere implica la

constatació que les relacions de gènere són una funció relacional i que no es

poden entendre aïlladament o separadament. Però, a més, igual que havia pas-

sat en el cas de les dones, des dels anys noranta s'incorpora al debat la qües-

tió de la uniformitat i l'estabilitat de la categoria home: "els homes no estan

permanentment lligats a un patró particular de masculinitat" (Connell, 1995),

sinó que formulen eleccions discursives particulars a partir d'un inventari cul-

tural disponible i acceptable de comportaments masculins (Herrmann, 2007).

"La masculinidad, en la medida en que podemos definirla con claridad, es a la vez un
lugar de relaciones de género, el conjunto de prácticas a través de las cuales los hombres
y las mujeres se sitúan a sí mismos en relación con el género, y los efectos de dichas
prácticas en las experiencias corporales, en la personalidad y la cultura. Las relaciones
de género se organizan en la intersección entre el poder, la producción y la emoción,
dando lugar a una multitud de masculinidades –hegemónicas, subordinadas, marginadas
y oposicionales– que coexisten e interactúan simultáneamente y que se configuran, todas
ellas, en circunstancias históricas específicas."

(Weeks a García Cortés, 2004, pàg. 39)

Per a Gilmore, "la masculinidad es la forma aceptada de ser de un varón adul-

to en una sociedad concreta" (1994, pàg. 15). Aquesta forma "acceptada" es

defineix en termes negatius, ja que els homes es defineixen més pel que no

són (no són nens, ni homosexuals, ni dones) que pel que són (Badinter, 1993;

Connell, 1997) i aprenen abans el que no han de fer que el que han de fer.

"La idea de identidad masculina se ha construido principalmente como rechazo de la
feminidad y de los valores que la configuran estereotipadamente. Por eso desprecia la
sensibilidad y la ternura en los hombres, rechaza los valores del cuidado y de la compa-
sión y se levanta contra todas las manifestaciones de debilidad y de necesidad de apoyo
psicológico."

(Alberti i Escario, 2007, pàg. 69)

Aquest és un exemple més de la mútua constitució dels significats i dels rols

masculins i femenins.

La idea que homes i dones s'organitzen entorn de la dicotomia naturalesa/cul-

tura està ben assentada entre els estudiosos. Així, Gilmore fa una lectura de

la necessitat de "provar" la masculinitat recorrent a aquesta dicotomia: "Pro-

bablemente, la masculinidad tenga que ser probada porque es una condición

artificial, al contrario que la feminidad, que se produce naturalmente con una

maduración biológica" (Gilmore, 1994, pàg. 111). Aquesta idea és compartida

per altres investigadors com Vale de Almeida (1996) i Herdt:
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"La feminitat es desenvolupa naturalment, mentre que la masculinitat s'ha d'aconseguir:
aquí és on apareixen els cultes i rituals masculins."

(Herdt, 1998, pàg. 147)

Això ens remet, curiosament, a les dicotomies que analitzem en l'apartat 4,

però revisitades ara des d'una altra perspectiva; com ja comentem, allí on les

teories feministes veuen una naturalització de la diferència i de la desigualtat

de vegades interessada, els teòrics de la masculinitat veuen una realitat que

assumeixen acríticament i que comporta que la masculinitat estigui sempre

qüestionada.

En opinió nostra, aquestes diferències en la interpretació no fan més que evi-

denciar la necessitat de dur a terme estudis des de perspectives crítiques i el

més holístiques possible que insereixin els gèneres en una matriu complexa

i relacional.

Si la uniformitat de la categoria dona està sent fortament qüestionada, la uni-

formitat de la categoria home pràcticament mai no s'ha donat per suposada.

Des dels anys noranta està ben assentada l'existència de múltiples masculi-

nitats i s'utilitza el terme de masculinitat hegemònica i subalterna (Connell,

1995) per a emfatitzar-ne el posicionament en la jerarquia de valors. La mas-

culinitat hegemònica inclou atributs com "el repudi del femení, el seu mesu-

rament per mitjà del poder, l'èxit econòmic, la riquesa i la posició social, la

seva dependència de romandre calmat i confiat en una crisi, amb les emocions

sota control, i de l'exhibició de gosadia i agressivitat" (Kimmel, 1997). A més

d'estar travessada per aquests atributs que situen els homes en una escala de

més o menys masculinitat, "les masculinitats estan clarament fracturades per

conceptes com l'edat, el treball, l'estatus, la riquesa" (Vale de Almeida, 1996),

per la classe social o l'ètnia.

La separació analítica de sexe i gènere i la creença en l'existència de múltiples

masculinitats fan possible, des de fa ja molt temps, que es consideri que els

homes també estan immersos en trames de relacions de poder variables.

"El sexo, en sí mismo, no es causa de desigualdad social, sino que es la posición de género
la que lleva implícita la desigualdad. Es constatable que un hombre también puede estar
sometido a la desigualdad de género, en la medida en que ocupa una posición social
correspondiente al género femenino y que su sometimiento a la desigualdad procede
precisamente de ocupar ese espacio social de género."

(Izquierdo, 1983, pàg. 64)

El concepte de masculinitat hegemònica, un ideal al qual els homes tendeixen,

matisa el concepte d'androcentrisme (entès com a model arquetípic des d'un

punt de vista hegemònic), que valora negativament allò que no s'adequa a les

expectatives socialment generades del que ha de ser un home. També aquest

concepte és clau per a entendre els comportaments homòfobs. No obstant ai-

xò, aquest arquetip, aquest ideal, és difícil d'aconseguir. Com ja deia Goffman

als anys seixanta en el seu esplèndid text sobre l'estigma,
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"en gran medida puede decirse que sólo existe un completo varón americano que jamás
se avergüenza de sí mismo: es joven, casado, blanco, urbano, norteño, heterosexual, pro-
testante, padre, con educación universitaria, trabajo, buena complexión, peso y altura y
un reluciente record en deportes... Cualquier varón que no se ajuste a cualquiera de estas
categorías puede, siquiera ocasionalmente, llegar a considerarse indigno, incompleto e
inferior."

(Goffman, 1968, pàg. 128)

5.4. Sexualitats i sexualitats dissidents

Fins aquí hem comentat la necessitat d'inserir el gènere en una matriu més

complexa que incorpori no solament el sexe i la sexualitat, sinó també la classe

i altres categories classificatòries. S'ha comentat la necessitat, en un determi-

nat moment històric, de situar les dones com a categoria en l'escenari social i

qüestionar els arguments sota els quals se situaven en una posició de desigual-

tat pel que fa als homes. S'ha comentat com, en moments posteriors, aquest

qüestionament s'ha refinat amb la constatació que la categoria dona no és una

categoria unitària ni uniforme i que la masculinitat també és gènere. Hem par-

lat de masculinitats hegemòniques i subalternes i hem esmentat l'homofòbia.

Aquest itinerari, aquestes trajectòries de reflexió, d'anàlisi i d'aproximació crí-

tica, no haurien estat possibles sense la incorporació a la perspectiva de gènere

de les sexualitats.

Hi ha una estreta i important connexió, en el nostre imaginari cultural, del

sistema sexe-gènere-sexualitat. Els estudis sobre les sexualitats, i en particu-

lar sobre les identitats sexuals, comencen a aparèixer en les ciències socials

paral·lelament a l'antropologia feminista, és a dir, durant els anys setanta.

Aquests estudis, molts centrats en l'anàlisi de l'homosexualitat masculina, van

donar un fort impuls a les teories construccionistes de la sexualitat. Si bé en un

primer moment es planteja la idoneïtat d'emmarcar les construccions socials

en el clàssic concepte de sistema sexe-gènere, més tard es planteja la separació

dels dominis teòrics del gènere i la sexualitat que, encara que estan interrelaci-

onats en molts punts, varien històricament i transculturalment i no es poden

explicar totalment en relació l'un amb l'altre (Gay a Meñaca, 2006, pàg. 3).

Però és a la dècada dels anys vuitanta quan aquests estudis maduren, en forma

d'estudis gais i lèsbics, impulsats per l'arribada a les universitats anglosaxones

del postestructuralisme francès (Derrida, Foucault, Lacan, Kristeva, Deleuze...)

que va revolucionar les humanitats i va crear les condicions necessàries per

a aplicar una nova perspectiva teòrica a les qüestions de gènere i sexualitat.

Si el feminisme havia elaborat una teoria del gènere i la diferència sexual cen-

trant-se en la manera com es constitueixen socialment i culturalment les di-

ferències entre masculinitat i feminitat a partir d'una diferència biològica, els

estudis gais i lèsbics se centren en la sexualitat i les identitats sexuals per a

analitzar com es construeixen culturalment les identitats (Fernández, 2007,

pàg. 2-3).
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Michel Foucault és el referent indiscutible d'aquests estudis que, anys després,

van donar lloc a l'anomenada teoria queer. Entre els llibres de Foucault, i referits

a aquest punt, destaca la seva inacabada Història de la sexualitat, i en particular

el primer volum, "La voluntat de saber", fonamental per a entendre la relació

entre sexualitat, poder i saber. Foucault entén la construcció de la sexualitat,

tal com avui l'entenem, no com una pràctica neutral sinó com la constitució

contingent d'una categoria classificatòria exclusiva i constitutiva d'identitats

particulars. Les identitats sexuals s'han conformat històricament, no existei-

xen "naturalment" sinó que són producte de contextos particulars i, per tant,

tenen una història. Aquesta perspectiva l'aplica, per exemple, a l'anàlisi dels

processos de medicalització de la sexualitat, i en particular a la construcció de

la categoria homosexual dibuixada per aquests processos a la fi del segle XIX.

Com hem dit, la influència de Foucault se sent especialment en l'anomenada

teoria queer, un discurs de reflexió sobre la fluïdesa de les identitats sexuals i la

dissidència respecte de la norma heterosexual, un discurs que va ser especial-

ment fort als anys noranta, quan es publiquen els que es consideren els dos

textos més influents d'aquesta teoria: el llibre de Judith Butler Gender Trouble

i Epistemology of the Closet, d'Eve Kosofsky Sedgwick.

Molt resumidament, podem dir que Sedgwick creu que les definicions sexuals

al segle XX superen el debat entre les posicions essencialistes i construccionis-

tes i estan directament relacionades amb l'estructura del saber en la cultura oc-

cidental contemporània. Aquesta estructura es basa en l'opressió de les sexua-

litats no normatives, una opressió que s'articula, sobretot, sobre unes oposici-

ons binàries fonamentals i dicotòmiques. Veiem com els arguments són molt

semblants als que hem anat presentant al llarg d'aquest escrit per referir-nos

als gèneres. Així, doncs, cal anar una mica més lluny.

Butler es basa en Austin, un filòsof del llenguatge, per parlar dels gèneres des

d'un paradigma performatiu en el qual parteix de la negació de l'essencialisme

i de la reificació del binomi sexe/gènere: la performance del gènere inclou el

vestit, els gestos, el moviment, les interaccions i altres activitats (Butler, 1990).

En no considerar el gènere com una qualitat estable a priori sinó com una rea-

litat complexa que existeix mentre es produeix, es poden representar els múl-

tiples mecanismes en què el gènere es practica i es construeix. Segons Butler,

"el gènere no és de cap manera una identitat estable o un locus d'agència del qual es
derivin diversos actes; més aviat, és una identitat lleugerament constituïda en el temps,
una identitat instituïda mitjançant la repetició d'estils d'actes."

(Butler, 1990, pàg. 270)

La idea que el gènere és una identitat basada en una imitació repetida d'alguna

cosa que no té un original clar, que el gènere es produeix performativament,

contrasta amb els models comuns sobre el gènere que consideraven les per-

sones com a participants estables que expressaven les seves identitats (dona-

des biològicament) en les interaccions. Però Butler encara va més enllà quan

afirma que les identitats, més que categories descriptives de l'experiència, són

Nota

L'expressió teoria queer la uti-
litza Teresa de Lauretis en un
text de 1991 (Dorlin, 2009,
pàg. 94).
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ideals normatius, ficcions regulatòries (Butler, 1990, pàg. 33), producte d'una

"matriu heterosexual" en la qual estan immersos tant el sexe com el gènere,

les pràctiques sexuals, i els desitjos. Per aquest motiu, considera, seguint Fou-

cault, que

"establir diferents categories de persones basant-se en els seus cossos ha estat una estra-
tègia de control i dominació a través del temps."

(Howson, 2005)

Per a Butler hi ha identitat de gènere més enllà de les expressions de gènere.

Aquesta identitat es constitueix performativament per les "expressions" matei-

xes que es considera que són el seu resultat. El gènere sempre s'està fent, però

no el fa un subjecte que preexisteix al fet (Butler, 1990, pàg. 34).

Per tant, Butler proposa una anàlisi de les intricades relacions entre gènere i

sexualitat i dels efectes polítics de les definicions identitàries com a sistemes

reguladors i disciplinaris. Per a ella, el gènere no existeix més que en la perfor-

mance, la qual cosa possibilita la fluïdesa identitària i la dissolució del vincle

causal entre sexe, gènere, pràctica sexual, fantasia i sexualitat. No existeix una

ontologia del gènere, ni una essència.
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6. Epíleg

Al llarg d'aquest text, necessàriament resumit i en el qual, per tant, no poden

aparèixer ni tots els autors i autores que han treballat sobre la temàtica dels

gèneres, ni totes les perspectives teòriques, hem intentant fer un repàs de les

categories de sexe/gènere/sexualitat i cos partint dels gèneres, que són l'objecte

d'anàlisi d'aquest seminari transversal.

Quan ens enfrontem amb un tema tan complex i tan central en la reflexió

intel·lectual com el que avui tractem, necessàriament s'han de prendre decisi-

ons sobre quines qüestions hem d'emfatitzar i quines hem de deixar de ban-

da. La centralitat del gènere en el nostre discurs i la necessitat de síntesi ens

han fet prestar menys atenció de la que segurament mereixen als anomenats

discursos feministes, tant de la diferència com de la similitud.

En canvi, sí que hem dedicat un apartat en el text als estudis de gènere, la

seva gènesi i la seva vinculació a la qüestió de la dominació masculina i, con-

següentment, a l'estatus de les dones.

En segon lloc, hem introduït una discussió sobre el gènere per intentar aclarir

de què parlem quan parlem de gènere i de què parlem quan parlem de sexe,

i hem incidit en el qüestionament contemporani del binomi sexe/biologia -

gènere/cultura, excessivament reificador i simplificador.

Els gèneres i els rols que els associem estan fortament vinculats a uns estereo-

tips que, en bona mesura, descansen sobre el que Bourdieu denomina divisions

constitutives de l'ordre social. Aquestes divisions estan profundament arrelades

en el nostre imaginari sociocultural i les hem tractades en parlar de tres oposi-

cions dicotòmiques (naturalesa/cultura; públic/privat; producció/reproducció) fo-

namentals en la conceptualització dels gèneres, els rols de gènere i els estere-

otips de gènere en el nostre context sociocultural.

Les noves tecnologies reproductives, les noves formes de família, la legalitza-

ció en diferents països del matrimoni entre persones del mateix sexe en el

context occidental són realitats que sens dubte incideixen i incidiran en la

conceptualització dels gèneres, els estereotips i els rols. Però aquí hem volgut

només presentar un esbós de la situació i no hem pogut desenvolupar aquests

temes en profunditat.

Hem intentat mostrar que ni les dones ni els homes són categories unitàries o

uniformes, i que, en conseqüència, ens hem de replantejar la utilitat de con-

siderar la "dona" com a objecte d'estudi per si mateix. No podem confondre
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sexe i gènere des d'una visió determinista i pressuposar que totes les dones són

femenines i comparteixen uns trets bàsics, i que tots els homes són masculins

i comparteixen uns trets bàsics que són, a més, diferents dels anteriors.

La nostra intenció ha estat proposar un repàs ampli sobre el gènere que en

mostrés la complexitat. Enunciar més que esgotar les explicacions. Per això,

hem tingut en compte les relacions entre gènere, cos i sexualitat, també asso-

ciades a la dicotomia naturalesa/cultura i hem repassat les visions essencialistes

que, des de fa alguns anys, són fortament qüestionades pels teòrics queer, al-

guns dels quals també hem incorporat a aquesta anàlisi.

En definitiva, al llarg d'aquest recorregut iniciàtic pel concepte de gènere i la

seva conceptualització hem pretès posar sobre la taula algunes idees fonamen-

tals que, creiem, poden aportar una nova mirada crítica sobre els gèneres amb

la intenció d'emfatitzar que són una categoria analítica i relacional, i no sola-

ment descriptiva.

En aquest sentit, és especialment interessant l'últim apartat del text, en el qual

hem parlat de les "derives" contemporànies dels gèneres i la seva complexitat,

al mateix temps que hem introduït el concepte de diversitat intragènere i inter-

gènere. Això ens ha donat motiu per a parlar no solament de classe i ètnia com

a criteris diferenciadors, sinó també a incorporar a l'estudi dels gèneres el con-

cepte de masculinitat, distingint el de masculinitats hegemòniques i subordinades,

temes ben establerts actualment en els estudis sobre masculinitats.

En definitiva, com hem vist, les relacions entre gèneres, cossos, sexes i sexua-

litat són complexes i han estat, són i seran objecte i subjecte de canvis, debats

i polèmiques.
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