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El Tetsuo i la Fujiko 
viuen en una resi-

dència per a gent gran 
des que, uns anys 
abans, la Fujiko va co-
mençar a mostrar 
símptomes de la malal-
tia d’Alzheimer. Van 
unir els seus destins fa 
mes de quaranta anys, 
van fundar una família 
i han viscut junts una 
vida tranquil·la. 
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Com tots els mo-
viments, de tant 
en tant el femi-
nisme necessita 
fer balanç i esta-
blir noves bases 
per avançar un 

pas més enllà. Un d’aquests mo-
ments ha arribat i toca reflexionar 
per poder caminar en la direcció 
correcta, i no en la direcció que vol 
el patriarcat, tan hàbil per marcar 
el ritme fins i tot del seu més ferri 
enemic, el feminisme. Ara cal mas-
tegar tot allò que la tradició femi-
nista ens ofereix tenint en compte 
els nous reptes del segle XXI i regur-
gitar unes noves premisses capaces 
de fer del feminisme una eina de 
transformació útil i no una utopia 
nostàlgica i estèril. 

La filòsofa barcelonina Laura 
Llevadot (1970), professora de filo-
sofia de la Universitat de Barcelona, 
ha fet una lúcida primera incursió 
en la reflexió sobre el feminisme a 
Mi herida existía antes que yo, un 

Quin feminisme  
volem? 

exercici de pensament crític que va 
més enllà dels llibres feministes que 
animen a la resistència, a l’activis-
me o al que sigui que animem quan 
diem que el feminisme és l’única 
resposta a aquest món desballestat, 
cosa per cert ben certa. 

Dominació i humiliació 
Al voltant del concepte de la dife-
rència sexual, Llevadot fa girar una 
sèrie de reflexions ben rumiades so-
bre alguns dels aspectes cabdals de 
les lluites feministes, aquelles que 
les articulen. Com les dones ens ex-
pressem amb la llengua de l’amo, el 
concepte d’alteritat, el funciona-
ment del dispositiu sexe/gènere, la 
cosificació i la violència contra totes 
les dones, el mandat prepotent de la 
masculinitat o com reescriure la 
història androcèntrica que ens han 
venut com a única. Pel que fa al tí-
tol, ens parla d’una ferida de domi-
nació i humiliació que precedeix 
les dones abans de néixer o, cosa 
que és el mateix, que portem a 

l’ADN de la nostra condició i ens 
fa tenir des de nenes por de coses 
que no espanten els nens. 

El segon sexe no és només un 
Com era d’esperar, es mulla par-
lant sobre quin és el subjecte po-
lític del feminisme i, en conse-
qüència, sobre l’actual conflicte 
entre el feminisme de la diferèn-
cia i el transfeminisme, que la-
mentablement tanta literatura 
transfòbica està propiciant. Diu 
coses tan agosarades i certes com 
que, si no hi ha independència 
econòmica, qualsevol relació he-
terosexual és pura prostitució. I 
així mateix es revolta contra el 
concepte errat de consentiment, 
perquè les dones no hem de con-
sentir pas en les relacions sexuals, 
sinó desitjar o no desitjar.  

La proposta més ambiciosa 
d’aquest assaig és, però, la idea, ja 
formulada per Luce Irigaray, se-
gons la qual el segon sexe no és no-
més un i que va més enllà del dua-
lisme femení/masculí. És a dir, el 
segon sexe són tots els cossos femi-
nitzats que no obeeixen el patriar-
cat, incloses les persones trans i els 
homes cis partidaris de les noves 
masculinitats. Són tots ells –junta-
ment amb les dones cis– els que 
posen en qüestió aquest patriarcat 
opressor i castigador que perjudi-
ca tothom, però molt més acarnis-
sadament els i les integrants 
d’aquest segon sexe post Simone 
de Beauvoir. Es fa difícil no enten-
dre que aquesta nova divisió és la 
més útil per encarar una veritable 
revolució feminista. 

Des d’aquest segon sexe, que és 
clarament una posició política, es-
tà escrit Mi herida existía antes que 
yo, que aprofita per apropar-nos a 
autors i autores que s’han de llegir 
de totes totes, com Rita Segato, Sil-
via Federici, Audre Lorde, Rosi 
Braidotti, Carla Lonzi, Monique 
Wittig, Adrienne Rich, Judith But-
ler, Paul B. Preciado... També Vir-
ginie Despentes i la seva Teoria 
King Kong o el Manifiesto anarca-
feminista de Chiara Bottici, que 
Llevadot ha prologat. Aquest llibre 
ens ajuda, i molt, a reflexionar en 
aquests temps confusos. Sigui del 
tot benvingut.!
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“La infància és un 
mapa del qual po-

ques persones surten”, 
opina la Mercè Roure, 
protagonista de la pri-
mera novel·la d’Aina 
Gatnau (L’Alzina, 1986). 
La Mercè és una jove pa-
gesa que, durant la post-
guerra, fuig de casa des-
prés d’un episodi trau-
màtic i s’obre camí a París 
com a modista d’èxit.
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Tot i que encara no ha 
fet els 30 anys, Àn-

gels Moreno és una de les 
veus joves més consoli-
dades del nou panorama 
poètic valencià. Exposi-
ció és el seu cinquè llibre, 
i el primer que publica a 
la interessant Documents 
Documenta. Va ser prece-
dit de L’agulla (Pagès, 
2020) i L’usurpador 
(Pagès, 2017).
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La ficció de 
l’autoficció 
Col·locar una biografia al prestatge 
de no-ficció no és una decisió inno-
cent. Tota biografia autoritzada 
s’encara des d’una dosi d’escepticis-
me envers els esdeveniments que 
s’hi narren i, també, envers els fets 
passats per alt. La biografia autorit-
zada busca el mínim comú denomi-
nador entre l’interès editorial de la 
proposta i la vanitat del personatge 
que aprova una retrospectiva vital 
que, inevitablement, podrà tendir 
a la reescriptura o al revisionisme 
indulgent de la pròpia trajectòria. I 
si la biografia autoritzada ja és al-
tament sospitosa, en el cas de l’au-
tobiografia assumim la possibilitat 
que qualsevol paregut amb la rea-
litat sigui simple conveniència: 
una ficció vagament inspirada en 
percepcions reals.   

Aquesta malfiança és comprensi-
ble: si la majoria d’individus flirte-
gem amb certa romantització o re-
construcció idealitzada del passat 
quan mirem enrere, què se’n pot es-
perar, d’un repàs subjectiu, edificat 
sobre la perspectiva present i amb 
l’ull i l’ego posats en un testimoni 
per al futur? La predisposició a gau-
dir d’un relat extraordinari, atípic, 
prou farcit d’anècdotes extrava-
gants o escabroses que semblen 
mentida i que, per això mateix, vo-
lem pensar que són reals, troba una 
barrera quan l’anecdotari peca d’un 
excés de coherència, de sublimació; 
de realitat que supera la ficció i que, 
per això mateix, volem pensar que 
és ficció i prou. 

Motivar el lector 
Tanmateix, hi ha una manera molt 
efectiva de capgirar els recels lec-
tors que, amb un èmfasi especial, 
desperten les autobiografies: col·lo-
car-les al prestatge de ficció. La raó 
és ben senzilla: n’hi ha prou que un 
autor reivindiqui la base estricta-
ment ficcional de la seva novel·la 
perquè s’activi l’exploració desinhi-
bida, morbosa, de les connexions 
entre vida i obra, realitat i imagina-
ció, dels límits de l’autoficció. És 
possible que el lector experimenti 
una motivació afegida quan és ell 
qui detecta o intueix les estructures 
elementals verídiques sobre les 
quals es construeix l’obra categorit-
zada com a ficció, mentre que la pro-
clamació descarada, desvergonyida, 
que allò que es ven com a realitat és, 
en efecte, real ens encén les alarmes 
en una època en què la felicitat 2.0 
ens pareix impostada i en què no-
més l’artifici o l’esperpent semblen 
explicar bé la realitat.!
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