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Hola!
Som l’alumnat de 4t ESO de l’Institut Montgrí,
de Torroella de Montgrí.
En aquest fanzine trobaràs el resultat del taller
La Revolució del gènere i els afectes,
que hem fet amb Lo Relacional.
Són textos i collages on explorem
la diversitat afectiva, sexual i de gènere
al nostre institut i a les nostres vides.

vols més info?
www.lorelacional.org

: cada línia és un insult
MASCLISTA
LGTBIQ-FÒBIC
que ens han dit,
RACISTA hem dit

o hem escoltat a l’institut

APROPIAR-SE
DE L’INSULT
COM UNA
ESTRATÈGIA
DE CURA,
CREATIVA
I DE
RESISTÈNCIA

El nostre dia a dia va ple d’insults.
de broma, diem.
Hi ha un insult que diem més als nois
i un altre que diem més a les noies.
Tu també saps quins són?
Nosaltres ens preguntem,
d’on surten aquests insults?
Per què els repetim?
Com podem fer per aturar-los?

raMica
a Ptu

HEM
APRÈS
A SER
NOIS
I NOIES

A casa hem après
que nois i noies som iguals.
A la tele hem après
que els nois son més forts,
més moderns i molons que les noies,
i que les noies són unes princeses sensibles.
A les cançons hem après
que el noi pot estar amb moltes noies
i que les noies no.
A l’institut hem après
la igualtat de gènere, també a respectar-nos.
Al carrer hem après
que els nois són més masclistes,
alguns segueixen les noies.
El que volem aprendre és
que si no s’accepten totes les diversitats,
almenys que es respectin.

PER QUÈ SEMPRE VEIEM
EL MATEIX PERFIL
DE DONES, HOMES,
GAIS, LESBIANES I
TRANS
AL MITJANS DE
COMUNICACIÓ?
PER QUÈ SEMPRE VEIEM
EL MATEIX TIPUS DE
RELACIONS
AFECTIVES I SEXUALS?

Rugbi de noi,
per què?
Ballet de noia,
per què?
Hockey gel de noi,
per què?
Gimnàstica de noia,
per què?
Quan més diversitat
més importància
tindrà el món actual.
Canvia la mirada per
a què tota la
diversitat sigui més
vista.
Mira, els esports
no tenen gènere.

: A L’INSTITUT JO (NO) VEIG
A l’institut, jo veig heterosexuals, bisexuals,
gais, lesbianes i asexuals.
Jo no veig persones Trans*.
Jo veig que el 10 de novembre del 2020
tots i totes vam venir a l’institut amb faldilla.
El 13 de novembre amb maquillatge.
El 20 de novembre amb hijab.
El 25 de novembre tothom amb alguna cosa
lila.
Jo no veig a dones referents al llibres de text,
com la Fatima, la primera dona professora a
la Universitat o la Malala activista i referent
en igualtat.
Jo veig el grup de diversitat
i m’agradaria veure més xerrades com
aquesta.

ALLIBERAR
LA
PEDAGOGIA

Profes,
por qué desde chiquitas
no nos enseñáis
las maravillas que hacen
las mujeres del mundo?
Per què les dones
no surten als llibres de text?
Per què no parlem
de sexualitat a classe?

Volem un món que no jutja.
Volem un món lliure,
on podem créixer i desenvolupar-nos com volem.
No volem un món on s’assatja i discrimina.
Volem un món que escolta i respecta la gent,
tal com és.
No volem un món amb etiquetes.
Volem un món on s’accepta la diversitat
i es viu en igualtat.

: UN COS ÉS UN COS,
PERÒ N’HI HA DE MOLTS TIPUS

Que s’empatolla la gent
quan diu que un cos és
perfecte?
Existeix el cos perfecte,
o més aviat, hi ha algun cos
que no ho sigui?
Qui o què ho determina?

tengo mi pelo

tengo mi cabeza

tengo mi cerebro
tengo mis orejas
tengo mis ojos

tengo mi naríz

: MÉS ENLLÀ
DE LA MASCULINITAT
HEGEMÒNICA

La masculinitat,
a la nostra societat,
es considera un gran gènere.
La masculinitat hegemònica
no és l’únic camí possible.
La masculinitat estereotipada
no hauria d’existir,
perquè limita.
La masculinitat diversa
es pot viure i expressar de
moltes maneres.
Tantes, que també pots decidir que no la
necessites per expressar-te.

Una dona,
com artista,
pot performar
la masculinitat.
Un noi trans
no necessàriament té
un cos equivocat.
Hi ha nois gais, i què?
També hi ha noies
que s’expressen des
de la masculinitat.
La masculinitat està
molt estereotipada,
no sabia que podia fer
mal als nois.
És important conèixer
altres formes de ser
noi i de masculinitat.
Així cada persona
té més possibilitats
d’escollir, lliurement,
com vol ser.

: LA SEXUALITAT QUE VULL

La sexualitat que vull és
amb plaer, còmoda i segura.
No vull una sexualitat amb violència.
La sexualitat que vull és consentida.
No vull una sexualitat com la del porno.
La sexualitat que vull té espai per jugar i explorar.
No vull una sexualitat repetitiva.
La sexualitat que vull és de vegades passional i de
vegades tranquil·la.
No vull una sexualitat sense comunicació.
La sexualitat que vull és amb temps per conèixer-nos
i saber que ens agrada.
La sexualitat que vull és respectuosa, sincera i
comprensiva.
No vull una sexualitat masclista, tòxica o agressiva.
La sexualitat que vull és lliure, amb plaer i consentida.

Estimar és tractar-se bé.
Estimar és estar bé amb les persones que tu estimes
i respectar-les tal com son.
Estimar no és controlar el mòbil a la teva parella.
Estimar és cuidar-se mútuament.
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: FEMINISME(S)
En memòria de les dones feministes de la història,
les grans oblidades.
El feminisme lluita des de fa temps
per aconseguir la igualtat
en les tasques de la cura i als treballs assalariats.
Volem agrair les dones que van lluitar abans que
nosaltres.
Per nosaltres el feminisme és poder expressar-nos
amb tothom i sense tabús.
Volem ser lliures a casa i al carrer,
tant de dia com de nit.
Algunes companyes diuen que són feministes,
però no massa.
Alguns companys diuen que volen la igualtat,
però que no són feministes.
Algunxs volem un feminisme antiracista.
Veiem que el feminisme és diversitat.
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Jo et desitjo que a l’institut et sentis bé.
Jo no et desitjo un institut on siguis invisible.
Jo et desitjo que respectis a la gent
que sigui diferent a tu.
Jo no et desitjo que t’insultin per ser negre.
Jo et desitjo que no es discrimini la teva religió.
Jo no et desitjo que tinguis por si ets lesbiana.
Jo et desitjo que compleixis els teus somnis,
siguis com siguis,
com qualsevol persona en aquest món.

jo et desitjo

‣Jo crec que aquesta explicació ha sigut
molt útil, creativa i entretinguda.

hauria d’escoltar ja que parlem de
problemes que molta gent té.

‣Ha sigut guai. He après paraules noves i he
aclarit paraules que pensava que
significaven una altra cosa.

‣Estic molt contenta d’haver pogut fer
aquest taller. Crec que és molt important
parlar d’aquests temes als instituts, és
necessari fer-ho més sovint per conscienciar
de la importància de la diversitat.

‣M’ha semblat molt divertit i productiu
perquè potser no pots parlar d’això amb
ningú.
‣M’ha agradat ja que he après moltes coses
i les activitats han estat bé però ja hi havia
coses que sabia.
‣Donant aquest taller m’he adonat que hi ha
molta desigualtat dirigida a les persones
que es surten de la norma social.
‣Crec que ha estat bé poder expressar-nos
amb imatges. Així tothom ha pogut
expressar-se com millor sap (parlant o
dibuixant o escrivint).
‣ Hem estat treballant molt bé tot el nostre
grup, ens ha costat posar-nos d’acord però
ens hem acabat entenent. He après també a
respectar les opinions dels que estan al meu
voltant i veure que no tothom és igual ni
tenen la mateixa perspectiva davant la
societat. Penso que són classes que tothom

‣He après que hi ha diferents tipus de
masculinitat i que hi ha diferents tipus de
gènere, sexualitat... i també he après
l’existència de Miquel Missé.
‣M’ha servit per reflexionar sobre la
masculinitat, sobretot en l’estereotipada i
encasellada que està i que als nois els pot
perjudicar.
‣Ha sigut interessant crear el mural perquè
ha donat peu a debatre sobre el feminisme i
sobre si ens hi considerem o no, i sobre què
entenem per feminisme.
‣Amb jocs hem pogut parlar de nosaltres
mateixos. Normalment no parlem aquestes
coses amb ningú.

“

‣Crec que he après algunes curiositats més
sobre un tema que creia que coneixia. És
molt interessant la manera com ho hem
treballat i saber les diferents opinions que hi
ha a la classe.

‣M’ha agradat molt aquesta frase: “Cambiar
el mundo, cambiando la mirada”. Ha sigut
molt guai treballar amb vosaltres.
‣Si, m’ha agradat molt perquè m’ha inspirat
molt ja que així aprenem a valorar les
persones.

la revolució
del gènere

i els afectes

