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Sessió 7. 7 de Juny de 2022 

 

Dedicarem la pròxima sessió a una qüestió de radiant actualitat, que ens obliga a qüestionar la 

pròpia mirada i posicionar-nos vers la realitat que ens envolta: 

 

Quin ha de ser el paper de l’home en la transició feminista? 

"El dia que una dona pugui no estimar amb la seva debilitat, sinó amb la seva força, no escapar-se de 

si mateixa sinó trobar-se, aquell dia l'amor serà per a ella font de vida i no un perill mortal".  

Simone de Beauvoir 

 

Creiem que aquesta sessió serà una bona oportunitat per posar llum als prejudicis, baixos cognitius, 

creences heretades i privilegis subjacents que vertebren el pensament de cadascú, alhora serà 

interessant veure la dificultat, sinó impossibilitat, que suposa establir un marc teòric de pensament 

que no estigui condicionat enormement pel gènere i/o sexe del seu pensador/a. 

 

Que és el gènere? Com es produeix i reprodueix? És natural? És cultural? És el gènere cultural 

mentre que el sexe és natural? És el sexe també cultural? Com s'estableix la identitat de gènere? 

Es neix o es fa? Existeix una identitat del subjecte prèvia a tota la resta? Existeix un subjecte 

prediscursiu que té una essència predeterminada? Són els binaris masculí-femení, mascle-

femella, naturals? La naturalesa necessita d’un binari ? I la cultura? Ho necessita el feminisme? 

Es pot sortir del binarisme? 

 

Pels que vulgueu aprofundir en aquestes qüestions, us recomanem aquest vídeo, dens però 

interessantíssim, que procura donar respostes a través de les idees clau del pensament de la 

estatunidenca Judith Butler, considerada una de les intel·lectuals més influents del món i autora 

del llibre Problemes de gènere, publicat l’any 1990, i considerat un dels texts fundacionals de la 

teoria queer i del feminisme postmodern: https://www.youtube.com/watch?v=AqZdtYEGI_g 

Per ampliar informació, us recomanem aquest llistat de 10 filòsofes que pensen, i repensen, sobre 

el feminisme: https://www.filco.es/10-filosofas-piensan-feminismo/  

https://www.youtube.com/watch?v=AqZdtYEGI_g
https://www.filco.es/10-filosofas-piensan-feminismo/

