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Introducció 

 
L’objectiu d’aquest document és proporcionar un petit marc teòric i conceptual sobre gènere i 
interculturalitat, els dos conceptes bàsics al voltant dels quals gira la campanya Ni etiquetes ni uniformes, 
per una escola i un món intercultural i en equitat de gènere.  
El títol de la campanya suposa un posicionament respecte a la identitat de gènere i cultural. Pensar en 
etiquetes i uniformes ens remet a una concepció de la identitat tancada i homogènia. L’etiqueta ens diu 
com hem de ser, sentir, desitjar, quines han de ser les nostres expectatives, capacitats, actituds, feines, 
comportaments, quina posició hem d’ocupar a l’espai públic, quines són les nostres possibilitats de 
participació comunitària i en la vida política... L’uniforme ens diu que serem igual que totes les persones 
amb les que compartim etiqueta.  
 
Totes les persones tenim etiquetes assignades. Algunes les adquirim abans de néixer i altres se’ns van 
assignant al llarg de la vida. També hi ha etiquetes que escollim nosaltres en funció dels nostres gustos, 
interessos i decisions. El problema de les etiquetes i dels uniformes és quan es distribueixen a partir d’unes 
relacions de poder que situen a les persones en posicions socials, econòmiques, polítiques i culturals 
desiguals.   
 
En moltes ocasions la distribució d’etiquetes i d’uniformes es fa en base a uns criteris de diferenciació que 
es presenten com a naturals, però que obeeixen a uns posicionaments polítics. Les persones som diferents 
(morfologies sexuals, colors de pell, d’ulls, de cabell, alçades, edats, capacitats funcionals, pes, orientacions 
sexuals...). El problema està quan aquestes diferencies s’utilitzen per provocar desigualtats. Al pensament 
occidental, la “diferència” té una càrrega negativa. La diferència ha justificat agressions, discriminacions i 
dominacions d’aquells que en cada moment històric s’han considerat diferents/inferiors (dones, negres, 
llatinoamericans, homosexuals, musulmans...).  
 
El nostre punt de partida és el contrari. Entenem que les persones tenim característiques diferents i que 
aquesta diferència suposa una gran diversitat i riquesa per l’experiència humana. De fet la diversitat està 
present de manera positiva en molts aspectes de la nostra vida quotidiana, el menjar, la música, la 
literatura, el cinema.... Per què no apliquem aquesta idea de diversitat quan parlem de gènere, sexualitat, 
religió o cultura? 
 
Tot i que vivim en un món cada vegada més globalitzat, amb persones, coneixements, encomies en trànsit 
constant... aquests desplaçaments no es tradueixen directament en comunicació, respecte, empatia, en 
creació de noves relacions interculturals, d’equitat de gènere i de convivència. Al contrari, a nivell mundial 
estem vivint un moment històric on les polítiques de migració tanquen fronteres i els mitjans de 
comunicació mostren uns continguts majoritàriament etnocèntrics i masclistes, basats en models 
anglosaxons.  
 
Aquest context fa necessària una aposta per la interculturalitat i l’equitat de gènere, així com de la 
promoció de la diversitat com a element bàsic de la formació de les persones a nivell individual i col·lectiu. 
La interculturalitat i l’equitat de gènere són competències que s’aprenen. Per tant, l’escola emergeix com 
un espai privilegiat per al seu aprenentatge.  
 
Amb la campanya Ni uniformes ni etiquetes, per una escola i un món intercultural i en equitat de gènere, el 
que volem és facilitar recursos per al professorat, les famílies i l’alumnat per afavorir l’aprenentatge de la 
competència intercultural i de gènere. Amb l’adquisició d’aquestes competències, professorat, alumnat i 
famílies poden esdevenir agents actius en el seu entorn local, però des d’una visió de justícia global.  

Per continuar reflexionant sobre la mirada etnocèntrica i el coneixement situat es pot veure el vídeo 
“El peligro de una historia única”: 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es#t-
2872 

 
 
 
 

+ 
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QUÈ ÉS EL SEXE? 

 

La coreana Park Eun-Seon, de nuevo bajo sospecha 

“De constitución corpulenta, 1,82 metros de estatura y 74 kilos de peso (...) Su imponente físico y potencia en el chut la convierten 
en una baza a tener muy en cuenta en el ataque coreano. Precisamente estas cualidades y sus facciones ligeramente masculinas la 
han puesto en el ojo del huracán. Y es que sobre Park planean serias sospechas sobre si es hombre o mujer. (...) La FIFA ya avisó 
(...) que podría haber controles de genero. (...) El reglamento lo deja así de claro: “El objeto del presente reglamento es garantizar 
igualdad de condiciones a todos los jugadores, estableciendo las normas de un procedimiento estándar para la verificación del 
sexo de los futbolistas y protegiendo en todo momento su dignidad y su vida privada”. No obstante, el agravio comparativo 
respecto a los hombres, que en ningún caso deben demostrar que son mujeres, ha despertado gran indignación. El caso de Park 
(...) ha vuelto a poner en entredicho la polémica norma de la FIFA. De hecho, el máximo organismo del fútbol mundial, para decidir 
qué jugadoras deben pasar por la prueba de la Verificación de Sexo antes o durante el torneo, se basa en un condicionante: si el 
aspecto de la jugadora no coincide con el estereotipo de hombre o mujer, es firme candidato. Así de simple.” 

Font: Begoña Villarrubia, El Mundo deportivo, 15.06.2015 

Llegeix la notícia sencera: http://www.mundodeportivo.com/futbol/femenino/20150615/20475813945/la-coreana-park-eun-
seon-de-nuevo-bajo-sospecha.html 

L’article sobre Park Eun-Seon ens serveix com a punt de partida per interrogar la categoria sexe. Què 
entenem per sexe? Quins aspectes determinen el sexe d’una persona? Quina relació hi ha entre el sexe i la 
identitat de gènere? Només hi ha dos sexes? El cas de Park Eun-Seon no és l’únic, moltes esportistes com 
les atletes María José Martínez Patiño (Espanya), Santhi Soundarajan (Índia), Caster Semenya (Sudàfrica) o 
la judovica brasilera Edinanci Silva han hagut de ser sotmeses al test de verificació de sexe, també 
anomenat de verificació de gènere o certificat de feminitat.  
 
Aquestes probes es van crear en el context de la Guerra Freda. L’objectiu era detectar possibles fraus de 
competidors homes que es fessin passar per dones i així guanyar més medalles per als seus països. En 
aquells moments, el control de verificació del sexe es basava en la revisió visual de les dones despullades 
per part d’un comitè d’experts. Des de llavors, les probes de verificació s’han anant fent cada vegada més 
complexes: anàlisi de la cromatina sexual a partir de la mucosa bucal (1968), test de la reacció al gen SRY 
(1992)... probes, que més enllà d’acceptar la diversitat biològica dels éssers humans, el que feien era forçar 

http://www.relacional.org/
http://www.mundodeportivo.com/futbol/femenino/20150615/20475813945/la-coreana-park-eun-seon-de-nuevo-bajo-sospecha.html
http://www.mundodeportivo.com/futbol/femenino/20150615/20475813945/la-coreana-park-eun-seon-de-nuevo-bajo-sospecha.html


www.relacional.org 
 
 

 
 
 

4 

 

el calidoscopi d’hormones, cromosomes, gònades, genitals externs, caràcters sexuals secundaris... a 
encaixar en dos úniques morfologies sexuals, mascle/femella, que responen al cos d’home o de dona.  
 
Al 1999 es van deixar de fer aquestes probes per problemes de validesa científica a l’hora de determinar el 
“veritable sexe” d’una persona. Es van reiniciar a les olimpíades del 2008 i amb la participació de 
Caster Semenya al mundial d’atletisme de Berlín (2009) es va reanimar el debat.  
 
La dificultat científica i objectiva de verificar el sexe biològic d’una persona, ha anant desplaçant el debat 
cap a altres criteris més relacionats amb la construcció de la feminitat i la masculinitat. Es considera que 
les dones (amb cossos masculins o nivells més alts de testosterona) tenen una “avantatge competitiva” 
respecte la resta de dones i que per tant, han de compensar aquesta avantatge amb tractament hormonal 
o intervencions quirúrgiques.  
 
Es tracta de probes sexistes i discriminatòries, ja que es realitzen només a les dones. Ningú es pregunta 
quina és l’avantatge competitiva d’un home jugador de basquet que és molt més alt que els seus 
companys. A ningú se li passa pel cap que hagi de seguir un tractament d’hormones o de cirurgia per 
compensar aquesta avantatge sobre els seus companys. Més aviat es considera que té un don natural. 
Tampoc s’espera que hagi de sortir als mitjans de comunicació mostrant que la seva alçada no modifica el 
seu comportament, ni els seus desitjos en tant que home heterosexual (com si es fa amb les atletes dones, 
que han de sortir a les revistes amb estètica acord als estereotips de feminitat i manifestar el seu desig de 
casar-se i tenir fills). Llavors... quin és el problema, l’avantatge competitiu o la possible confusió de sexes, 
gèneres i desitjos? 
 
Per intentar contrarestar aquesta confusió entre sexe/gènere/desig i des d’una posició localitzada 
epistemològica i políticament en el construccionisme social, definirem el sexe com un conjunt de 
característiques biològiques a partir de les quals es divideix els individus d’una espècie en mascles, 
femelles, intersex... 
 
El sexe d’una persona està determinat per la combinació d’una sèrie de factor: 
 

 Sexe cromosòmic (els cromosomes sexuals: XX, XY, XXY...) 
 Sexe cerebral (hipotàlem, lòbul frontal, activitat neuronal, cos callós...) 
 Sexe gonadal (glàndules sexuals i hormones: testicles/espermatozoides/alt nivell de testosterona, o bé 

ovaris/òvuls/alt nivell d’estrògens) 
 Sexe genital (òrgans sexuals interns: pròstata o bé úter/trompes de Fal·lopi -òrgans sexuals externs: 

escrot/penis o bé vagina/vulva/clítoris) 
 Sexe en funció de les característiques sexuals secundàries (desenvolupament dels pits, pèl al cos, 

característiques de la veu, nou, estructura òssia, musculatura...) 
 
La concepció majoritària del sexe, considera que hi ha una coherència entre tots aquests factors, que 
s’ordenen per confeccionar únicament dues tipologies sexuals: mascle/femella, perfectament 
diferenciades i intel·ligibles. Però aquesta coherència no sempre es dóna. Hi ha persones que tenen un 
sexe genètic d’home i sexe genital de dona (intersex), hi ha persones que tenen sexe genital de dona però 
se senten home (transsexuals masculí), hi ha persones que no es senten ni dones ni homes (transgènere)… 
I si a més a més, afegim una mirada intercultural, la cosa es complica, perquè classificar les persones 
només com a homes o com a dones, no és un sistema de classificació compartit per totes les cultures (hijra 
a l’Índia, Pakistan i Bangladesh, muxe a Oxaca Mèxic, guevedoce a República Dominicana,  fa'afafine a 
Samoa, mahu a Hawái, les kathoey a Tailàndia, wharia a Indonèsia...)  
 
Pot ser el terme més desconegut és el d’intersexualitat. Una persona intersexual té uns trets sexuals que 
no es corresponen 100% amb la morfologia sexual que s’espera que tinguin els cossos dels homes i de les 
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dones. Socialment es consideren trets sexuals “ambigus” o “mixtes”.  Aquesta ambigüitat pot englobar una 
gran diversitat de situacions: 
 

 Hi ha persones que neixen amb un sexe genital que no encaixa en el prototip, en les mesures estàndard 
del que, des de la medicina, es considera “normal”.  Per exemple hi ha persones que neixen amb un 
penis molt petit (micropenis) o un clítoris molt gran (macroclítoris). El fet que es considerin ambigus 
respon a una qüestió de representació visual, de voler que tots els òrgans sexuals tinguin la mateixa 
forma i no a una qüestió de salut.  

 El sexe gonadal també pot tenir diverses expressions. Per exemple hi ha persones que tenen un testicle 
i un ovari. En aquest cas es considera ambigu el sexe gonadal.  

 A nivell genètic hi ha diverses combinacions de cromosomes sexuals. Els que més coneixem són els XX 
(atribuïts a les persones que socialment designem com a dones) i XY (atribuïts a les persones que 
socialment designem com a homes), però hi ha altres possibles combinacions: XXX, XXY, XYY...  Per 
exemple, una persona amb la combinació XXY, al néixer té unes característiques masculines però quan 
arriba a la pubertat algunes característiques sexuals secundàries, que associem a la masculinitat, no es 
desenvolupen (poc pèl al cos i la cara, testicles petits i pits una mica desenvolupats). Aquestes persones 
no estan malaltes. El fet de tenir un cromosoma sexual més (normalment tenim 46), no afecta a la seva 
salut.  

 
Tradicionalment s’ha utilitzat la paraula “hermafrodita” per designar a aquestes persones. Però aquest 
terme és inapropiat pels éssers humans, només es pot aplicar als animals i les plantes. L’hermafroditisme 
es refereix a la presència simultània d’aparells sexuals masculins i femenins, fet que permet produir al 
mateix temps cèl·lules sexuals masculines i femenines. Aquesta capacitat només se li coneix a alguns 
animals i a algunes plantes. No es coneix cap persona que pugui produir al mateix temps òvuls i 
espermatozoides, per tant no seria apropiat utilitzar el terme hermafrodita per atribuir-lo a les persones.  
 
Les persones amb característiques sexuals ambigües vinculades a l’activisme intersex, prefereixen utilitzar 
el concepte “intersex”, ja que no té les connotacions pejoratives de la paraula hermafrodita, no està 
associat a la medicina i als processos patologitzadors de les persones amb morfologia sexual ambigua i 
recull una major diversitat de possibilitats de morfologia sexual, ja que no està centrat en l’aparell 
reproductor.  
 
Pel que fa a la incidència de la intersexualitat, hi ha estudis que la situen entorn l’1,7% dels naixements. 
Habitualment, quan neix un infant amb ambigüitat sexual, l’equip mèdic i la família, decideixen el gènere 
del nadó i per tant la morfologia sexual que és adient per la seva identitat de gènere. Mitjançat una sèrie 
d’intervencions quirúrgiques s’ajusta l’aparença dels òrgans sexuals del nadó al prototip d’aparell sexual 
mascle o femella (el que sigui més fàcil) i, sota el criteri de coherència entre sexe i gènere, se li atribueix al 
nadó una identitat de gènere, que després pot ser (o no) amb la que aquesta persona s’identifica. A l’Estat 
Espanyol aquest tipus d’operacions estan prohibides des de l’any 2006. 
 
Les associacions de persones amb ambigüitat sexual lluiten per al reconeixement de la identitat intersex i 
per la no intervenció quirúrgica dels infants al néixer. Aquesta demanda està recollida formalment a 
Austràlia, Pakistan, Índia, Nepal o Tailàndia.  
 
Llavors… quants sexes hi ha? 
 

Quants sexes hi ha? Dos? Tres? Cinc? Tant sexes com persones? La resposta que més s’ajusta a la diversitat 
biològica de les persones seria la d’interpretar el sexe com una paleta de photoshop, un ventall, un 
espectre, un contínuum de tants sexes com persones. Però aquesta definició presenta també alguns 
problemes, sobretot a nivell de la lluita contra les discriminacions i les desigualtats per qüestions de 
gènere. Parlar de persones i individus sense tenir en compte la seva identitat de gènere o cultural pot 
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dificultar la lluita contra el masclisme i el racisme. Mentre hi hagi discriminacions per qüestions de sexe, 
gènere i/o cultura, les categories de sexe/gènere/cultura es fan necessàries com a categories d’anàlisi i 
d’activisme polític. Però sempre hem d’utilitzar-les sent conscients de què són categories social i 
políticament construïdes, que no responen a una naturalesa innata o inamovible. Per exemple, hem de 
deixar clar que el fet que a Occident parlem de dos únics sexes és una qüestió política/ideològica i no un 
fet natural. De fet, a altres parts del món o en altres moments de la història, el sexe s’ha interpretat fóra 
d’aquest sistema bipolar. Tomas Laqueur senyala al seu llibre Making sex que fins al segle XVII existia un 
únic sexe, el mascle. Es considerava que hi havia un únic òrgan sexual que es representava amb forma de U 
(derivant en mascle si estava cap a fora i en femella si es trobava cap endins).  
 

 
 

 
 
 
 

 
QUÈ ÉS EL GÈNERE? 
 
Una verge jurada (burmesha) és una dona que decideix viure socialment com a home fent vot de castedat i celibat. És 
només una qüestió social: es talla els cabells, es posa roba d’home... però no hi ha cap modificació corporal. La figura 

Vírgenes juradas, Albània 

Fotografía Jills Peters, 2009-2013 

Per continuar reflexionant sobre la construcció social del sexe biològic es pot veure el següent vídeo 
“El sexo biológico no existe”: 
https://www.youtube.com/watch?v=QjLbF2W4cT0 

 
 
 

+ 
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de la verge jurada es va conèixer amb la caiguda dels regiments comunistes dels Balcans. S’ha documentat sobretot a 
Albània però també s’han identificat verges jurades a Kosovo i Montegro. Actualment es considera que hi ha al 
voltant de 30 verges jurades. Aquestes dones decidien viure socialment com a homes cèlibes per escapar de la llei 
Kanun, un còdec legal que regulava els matrimonis i considerava a les dones propietat dels marits. Les dones no 
podien votar, conduir, fer negocis, guanyar diners, beure, fumar, tenir armes de foc o portar pantalons. Davant 
d’aquestes situacions, algunes dones van canviar de gènere per tenir més llibertat.   La manera d’esdevenir una verge 
jurada era jurar celibat davant dels ancians del poble. Davant d’aquesta situació de desigualtat de gènere, dir que les 
dones van decidir lliurement fer el canvi de gènere sembla una mica agosarat. En entrevistes, les burmesha actuals 
diuen que ara les noies tenen més llibertat i que no han de convertir-se burmesha per escapar de la seva condició.  
 

La figura de les verges jurades ens introdueix en la identitat de gènere. Entenem el gènere com una 
construcció social i cultural del que significa ser home o dona. Simplificant, i seguint amb l’explicació de la 
categoria sexe que hem vist a l’apartat anterior, podríem dir que el sexe es refereix a qüestions biològiques 
i el gènere a qüestions culturals. Per exemple, que una dona tingui la menstruació és una qüestió sexual, 
però que el color rosa estigui associat a les noies, és una qüestió cultural (i majoritàriament occidental, per 
exemple a l’Índia el color rosa no té aquesta connotació cultural i és un color utilitzat també pels nois).  
 
El gènere és el conjunt de valors, rols, tasques, comportaments, espais, emocions, actituds, desitjos i 
expectatives que la societat ens atribueix i que espera de nosaltres, en funció de si habitem un cos 
masculí i per tant considerat d’home o femení i considerat de dona.  
 
El problema és que aquesta atribució cultural al fet de ser dona o de ser home no és neutra. Té unes 
conseqüències diferents en funció del gènere que se’ns assigna, situant a homes i dones en unes relacions 
de poder jerarquitzades, on normalment, són els homes els que es situen en posicions de poder 
privilegiades (material i simbòlicament). De fet, l’atribució del gènere és tan important, i determinarà tant 
el nostre projecte vital, que ja abans de néixer hi ha una pregunta inevitable: què és noi o noia?  

 

 
Tot i així, és importat tenir present que les normes, rols i valors atribuïts al gènere estan construïdes en 
unes relacions temporals i sociogeogràfiques concretes. Per exemple, el concepte de dona i home té una 
connotació històrica, ha variat al llarg del temps. Si ens preguntem sobre la nostra família, i analitzem què 
significava ser home o dona per les nostres besavis/besàvies, per les nostres avis/àvies, per les nostres 
mares/pares i per nosaltres mateixos/es... segur que trobem diferències.  
 
Però en un mateix moment històric, el concepte gènere també varia en funció d’altres variables com la 
cultura, la classe social, l’orientació sexual, les creences religioses, l’edat... De fet, la nostra manera de ser 
dona, home, trans... està determinada per tots aquests factors. És en aquest sentit que, seguint la 
proposta de Judith Butler, diem que el gènere és performatiu. Entendre el gènere com un acte performatiu 
és entendre que el gènere es construeix en cada acció. L’acció de gènere necessita d’una repetició 
constants dels codis de gènere, que acaben per legitimar-se i assumint-se com a naturals.  
 
Les expectatives, els codis reguladors del gènere funcionen a través d’uns estàndards, unes normes que 
determinen el que s’espera, i per tant és acceptat, i el  que surt de la norma  i per tant no és acceptat. El 
que queda fora de la norma social, en funció del context sociopolític o del moment històric és castigat, 
criminalitzat o patologitzat.  
 
Per exemple, abans de la colonització, les tribus natives americanes com els Navajo, Cherokee o Cheyenne, 
tenien una concepció del gènere molt fluida i flexible, que no establia unes normes estrictes pel que havia 
de ser una dona i un home per viure i estar acceptats en societat. El seu sistema de gènere reconeixia 5 

Per reflexionar sobre la socialització diferencia ja des de nadons es pot veure el vídeo “La 
mente en pañales” https://www.youtube.com/watch?v=7hBX7YUAx2I 

 

 
 

+ 
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tipologies: homes, dones, dones dos esperits, homes dos esperits i transgèneres. Es considerava que les 
persones que tenien característiques masculines i femenines eren dotades de dons per la naturalesa. Com 
que aquest sistema de gènere qüestionava i era contrari al sistema de gènere dels colons europeus, va ser 
una de les primeres coses que amb el procés de colonització van tractar de destruir i de fer desaparèixer 
de la seva història. Arran de la colonització, les tribus natives americanes van anar adquirint una noció del 
gènere més rígida i dicotòmica, emmarcada en els valors i normes del sistema de gènere occidental.  
 
El sistema de gènere actual, sobretot des del pensament occidental, patriarcal, capitalista i colonial, 
s’organitza d’una manera dicotòmica, amb categories oposades, jerarquitzades i separades. Aquest 
sistema de gènere dual espera i exigeix que: 
 

 Has de néixer clarament com a mascle o com a femella.  
 Si has nascut mascle (sexe biològic), t’has de sentir identificat amb la masculinitat (expressió de 

gènere), t’has de sentir home (identitat de gènere), comportar-te com un home (rol de gènere) i t’han 
d’agradar les noies (orientació sexual).  

 Si has nascut femella (sexe biològic), t’has de sentir identificat amb la feminitat (expressió de gènere), 
t’has de sentir dona (identitat de gènere), comportar-te com un dona (rol de gènere) i t’han d’agradar 
els nois (orientació sexual).  

 
A aquest model normatiu se l’anomena la cadena simbòlica, perquè és un sistema que estableix un 
lligam entre el sexe biològic, l’expressió i la identitat de gènere, els rols de gènere, l’orientació sexual i 
les pràctiques sexuals. Avanç de continuar l’anàlisi de la cadena simbòlica, anem a veure què significa cada 
concepte. 
 

 La identitat de gènere: és l’autopercepció d’una persona en relació al seu sexe/gènere. Pot coincidir, o 
no, amb la identitat que té socialment assignada. Per saber la identitat de gènere d’una persona hem 
de preguntar-li. Ella ens dirà com vol que se la tracti.  

 El rol de gènere és el conjunt de comportaments, tasques, actituds i capacitats, emocions i expressió de 
sentiments, ocupació de l’espai públic... assignades a cada persona en funció del seu sexe. Està basat en 
estereotips sobre el que es considera propi de la masculinitat i el que es considera propi de la feminitat 
(sempre enteses com dos característiques diferents i separades). Aprenem els rols de gènere des 
d’avanç del naixement, primer amb la família, l’escola, les amistats, els mitjans de comunicació, les 
tecnologies de la informació... 

 L’orientació sexual és la preferència sexual i/o amorosa continuada per persones en funció del seu 
sexe.  
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La cadena simbòlica del gènere, organitza aquestes categories com un cercle tancat. Si una persona 
qüestiona alguna o vàries d’aquestes categories i trenca aquest lligam, es considera anormal i és 
socialment sancionada. Al nostre país existeixen lleis que prohibeixen la discriminació per raons de sexe, 
gènere, orientació sexual o cultura, però aquesta igualtat formal, no es correspon totalment amb el que 
passa al carrer, a l’escola, a la família, a la feina... Les formes de sanció social poden ser molt variades, des 
de l’insult, mirades despectives, aïllament social, bromes desagradables, violència física... També hi ha 
violència institucional, com és el cas de les persones trans i la patologització de la seva identitat de gènere.  
 
Parlem de persones trans per englobar a totes aquelles persones que senten una discontinuïtat entre el 
seu cos/sexe biològic i la seva identitat de gènere (transsexuals, transgèneres i travestis). Actualment la 
transsexualitat està considerada un trastorn mental segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). A 
nivell internacional, hi ha moltes organitzacions que reivindiquen la despatologització de la transsexualitat, 
tal i com es va aconseguir amb l’homosexualitat, que des de 1990 no és considerada una malaltia per 
l’OMS. 
 
Hi ha moltes maneres de ser i sentir-se trans. Hi ha persones que volen portar a terme un procés de 
reassignació sexual, segueixen un tractament hormonal i/o quirúrgic per modificar el seu cos i es 
socialitzen en masculí o en femení. Aquestes persones s’identifiquen més amb la paraula transsexual. 
Altres persones trans, no volen modificar el seu cos (o ho fan parcialment) i qüestionen la biopolaritat del 
sistema sexe/gènere actual. Aquestes persones s’identifiquen més amb la paraula transgènere i tenen un 
posicionament polític crític i allunyat 
respecte a la medicalització de la identitat de gènere.  
 
Les persones transvestides (normalment anomenades travestis) són homes que es vesteixen com a dones 
o dones que es vesteixen d’home de manera freqüent, perquè els hi agrada i no perquè tinguin cap 
contradicció entre el seu sexe biològic i la seva identitat de gènere.  
 

 

Per continuar reflexionant sobre la cadena simbòlica i la diversitat de vivències de gènere es pot 
veure el vídeo: Què passa amb #MenorsTransTV3 ?  
https://www.youtube.com/watch?v=fyjlJmaFCHY 

 
 
 

+ 
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La cadena simbòlica del gènere funciona com un ideal, però el seu funcionament és tan subtil i invisible 
que acaba funcionant com una norma naturalitzada, i fa molt difícil la lluita contra les desigualtats que 
genera.  
 
Són moltes les persones que queden fora de la norma del sistema de gènere (persones intersex, 
transsexuals, homes efeminats, dones masculines, gais, lesbianes, bisexuals, pansexuals, asexuals....). A la 
pràctica cap persona s’ajusta de manera perfecta a la norma de gènere. Si ens analitzem i reflexionem 
sobre les nostres vides, segur que trobem molts moments en que no hem encaixat al 100% en el que 
s’espera de nosaltres en funció del sistema sexe/gènere.  
 
 

QUÈ ÉS LA INTERCULTURALITAT? 

 
To live in the borderlands means you 

are neither hispana india negra espanola 

   ni gabacha, eres mestiza, mulata, half-breed 

caught in the crossfire between camps  

while carrying all five races on your back 

not knowing which side to turn to, run from; 

Gloria Anzaldúa,  

Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (1987)1 

 
Aquest poema de Gloria Anzaldúa ens introdueix en l’altre marc conceptual que dóna contingut a la 
campanya, l’enfocament intercultural.  
 
La campanya Ni uniformes ni etiquetes, per una escola i un món intercultural i en equitat de gènere, es 
posiciona, com el seu títol indica en un enfocament intercultural. Cal però, definir el que entenem per 
interculturalitat, perquè malgrat ser un terme incorporat habitualment als discursos polítics, socials, 
educatius... no és un concepte homogeni ni consensuat. Al contrari, la interculturalitat és una idea en 
constant debat, revisió i negociació. Definir la interculturalitat és en si mateix, un posicionament polític, 
una manera d’abordar i gestionar la diferència en una realitat social, que és, de facto, completament 
diversa. Les distintes estratègies per gestionar la diversitat tenen diferents conseqüències en termes de 
convivència, inclusió, participació, equitat  i en definitiva, de democràcia.  
 
Entenem la interculturalitat com un enfocament epistemològic i polític que posa l’accent en la interacció 
positiva entre les cultures. Partim d’una concepció de la diversitat positiva, un element que enriqueix les 
experiències i les vivències de les persones. Situem aquesta diversitat en un marc de drets humans. 
Reconeixem el dret a la diferència i a l’expressió d’unes manifestacions artístiques, religioses, culturals, 
lingüístiques pròpies, que han d’estar presents en igualtat de condicions i d’oportunitats en el marc d’una 
societat democràtica, plural i heterogènia. Però anem una miqueta més enllà. No es tracta de reconèixer 
la presència o la coexistència de diferents cultures i promoure unes relacions de respecte i tolerància 

                                                        
1
 Vivir en la Frontera significa que tú no eres ni hispana india negra española ni gabacha, eres mestiza, mulata, híbrida, atrapada en 

el fuego cruzado entre los bandos, mientras llevas las cinco razas sobre tu espalda  sin saber para qué lado volverte, de cuál correr; 

Poema complert: http://laorilladelospajaros.blogspot.com.es/2014/06/gloria-anzaldua-poesia-chicana-3.html 
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(enfocament multicultural). Sinó d’afavorir relacions positives, la interacció i el reconeixement entre 
persones o entitats culturalment diferenciades (enfocament intercultural).  
 
L’enfocament multiculturalista posa l’accent en el reconeixement de cada cultura, però parteix i reforça 
les diferències. Aquest posicionament pot generar efectes d’exclusió no desitjats, com per exemple la 
inclusió i la participació des de l’exotisme (tallers de henna, danses africanes, cal·ligrafia xinesa en festes 
de la diversitat), des de l’assistencialisme o des de postures intervencionistes i paternalistes. 
L’enfocament intercultural posa l’accent en els elements comuns, en l’establiment de vincles afectius que 
permetin l’aprenentatge mutu, l’intercanvi i la cooperació. Des d’una perspectiva multiculturalista serien 
suficients unes relacions de coexistència basades en el respecte i l’acceptació de l’altre. Com no hi ha 
relació directa no es viuen situacions d’hostilitat explícita. Mentre que des d’una perspectiva intercultural 
es treballa per afavorir relacions interètniques i per incorporar metodologies de resolució de conflictes 
basades en el diàleg.  
 
La perspectiva intercultural està present en els continguts de la campanya. Es construeix una concepció 
del gènere i de la cultura incorporant una perspectiva diversa, tenint en compte visions de diferents 
països i comunitats. Però la perspectiva intercultural també està contemplada en les metodologies per la 
transmissió dels aprenentatges així com en les propostes creatives per l’elaboració de continguts per part 
del propi alumant. A partir de metodologies i de propostes artístiques s’afavoreixen relacions basades en 
l’aprenentatge mutu, la cooperació i l’intercanvi, centrant l’acció educativa en els interessos comuns, 
sempre respectant i incloent la diversitat del conjunt de la comunitat educativa.  
 
La nostra proposta intercultural concep la cultura com un procés dinàmic en constant diàleg i 
transformació. Des d’aquesta perspectiva, cap cultura és pura, ni cap persona es pot assimilar al conjunt 
d’una cultura. Cada persona és única, té una personalitat, una identitat formada per uns trets culturals, 
però també condicionada per altres eixos de poder com la classe social, l’orientació sexual, l’edat, les 
capacitats funcionals... que a més a més, aniran canviant al llarg de la seva vida en funció de les seves 
vivències i experiències. Aquesta concepció de la identitat, coberta, flexible, dinàmica i canviant, s’allunya 
de concepcions essencialistes i monolítiques de la cultura, el gènere i la identitat. Concebre la identitat 
des d’aquesta òptica dinàmica requereix d’instruments d’anàlisi apropiats. És per això que nosaltres 
proposem una mirada i una pràctica educativa interseccional.  
 

 
 

 
UNA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL 

 
Ese hombre de ahí dice que hay que ayudar a las mujeres a subir a los carruajes, levantarlas para 
que atraviesen los pozos en la calle y que las mujeres deben tener el mejor lugar en todas 
partes. A mí nadie me ofrece ningún mejor lugar. ¿Y acaso no soy una mujer? Mírenme, miren 
mi brazo. He arado, he plantado y he recolectado la siembra en los graneros. Y ningún hombre 
podía superarme. ¿Y acaso no soy una mujer? Podía trabajar tanto y comer tanto -cuando podia 
conseguir comida- como un hombre ¡Y soportar el látigo también! Y acaso no soy una mujer. He 
parido hijos y visto a la mayoría de ellos ser vendidos como esclavos, y cuando lloré la pena de 
una madre nadie más que Jesús me escuchó. ¿Y acaso no soy una mujer?… 

La conferència que Sojourner Truth va realitzar en la Convenció sobre els Drets de les 
Dones en 1851 a Akron Ohio, ens serveix com a punt de  partida per reflexionar sobre 

+ 
 

Per continuar reflexionant sobre la perspectiva intercultural pots consultar el llibre: 
(De) construint identitats. Una proposta educativa per treballar les identitats flexibles en el 
marc de la interculturalitat. Col·lecció Tambali. Recuros per educar en valors. Editorial Graó 
d’Irif. Barcelona, 2012 
http://issuu.com/escoltescatalans/docs/deconstruint_identitats/23?e=0/2427007 
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els efectes de desigualtat que es generen quan s’entrecreuen múltiples eixos de poder i diferència 
(econòmica, política, cultural, sexual, capacitat funcional...) en contextos històrics concrets. Sojourner 
Truth, era una dona negra alliberada de l’esclavitud que reivindicava els drets de les dones, tenint en 
compte la relació entre el gènere, la raça i l’esclavitud. Actualment a aquesta cruïlla d’opressions la 
coneixem sota el nom d’interseccionalitat, terme encunyat per Kimberlé Crenshay per referir-se a les 
situacions de desigualtat que vivien les dones negres als Estats Units.  
 
En el context anglosaxó, als Estats Units i al Canadà les dones afroamericanes criticaven al feminisme 
liderat per les dones blanques perquè no responia a les seves necessitats i no reconeixia cap altra 
desigualtat excepte el gènere. Des dels anys 80 es van gestant altres tipus de feminisme perifèric, 
fronterer, que introdueixen a l’agenda feminista altres tipus de desigualtat com la classe social, la raça o 
l’orientació sexual.   
 
El concepte de Kimberlé Crenshaw, interseccionalitat, s’emmarca en aquesta tradició analítica i política. 
Considera que hi ha categories com la raça i el gènere que afecten a la vida de les persones, però no com 
dos categories separades, sinó com dos qüestions que s’entrellacen i es co-creen. Per exemple, el racisme 
no afecta igual als homes negres que a les dones negres i aquestes no viuen les conseqüències del 
sexisme com les dones blanques.  
 
No es tracta d’un sumatori de desigualtats (home, pobre, gai, migrat...) que es poden analitzar per 
separat, sinó d’unes relacions de poder que varien en cada situació i en cada persona i que s’han 
d’abordar conjuntament. Per exemple, una dona musulmana, no és primer dona i després musulmana o a 
la inversa. Les seves condicions d’existència estan condicionades per ser dona i musulmana a la mateixa 
vegada. Aquestes condicions variaran en funció de cada situació concreta.   
 
Actualment la interseccionalitat, com a concepte s’ha incorporat a la majoria de polítiques feministes i 
contra la discriminació. Hi ha diferents formes d’entendre la interseccionalitat com a concepte i com a 
pràctica política. Nosaltres no entraren a aprofundir en aquest debat. Destacarem les aportacions que una 
perspectiva interseccional pot suposar per una educació intercultural i en equitat de gènere.  
 
La interseccionalitat permet un abordatge molt adient per a contextos de gran diversitat (cultural, 
econòmica, edats, religiosa, capacitats físiques i intel·lectuals...).  
 
És un bon instrument per:  
 

 Qüestionar la construcció de la identitat com un tot tancat i homogeni.  
 Fer visibles les diferències i les relacions de poder i privilegi dins d’un mateix grup (relacions intra-

grupals). 
 Fer visibles els efectes de la simultaneïtat de pràctiques d’exclusió que pateixen persones amb 

múltiples experiències de marginalitat.  
 Superar perspectives additives i acumulatives. Per exemple no es tracta de sumar opressions (noia, 

musulmana, migrada en situació administrativa irregular, amb família sense formació que no la pot 
ajudar amb els deures, mare i pare aturats...), sinó d’analitzar com totes aquestes categories 
d’opressió s’articulen en situacions concretes i generen exclusions i desigualtats.  

 
Una mirada interseccional permet un abordatge de la complexitat, analitzant com es distribueixen en 
cada situació concreta els privilegis i les opressions. Així podríem analitzar com afecten les categories de 
raça, cultura, economia, gènere tant en les persones que gaudeixen dels privilegis com de les que no. 
Sabent que aquesta distribució de la desigualtat pot variar si varia la situació. Per exemple, una dona pot 
viure una situació de desigualtat salarial en el seu context sociolaboral, però pot gaudir d’una situació de 
privilegi respecte a una altra dona lesbiana que treballa a la mateixa oficina. La mirada interseccional 
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també ens permet fer emergir altres categories sense tanta tradició en l’agenda política i/o pedagògica 
com la diversitat funcional.  
 
 

 
 
 

 
RECOMANACIONS 

 
 Presentar el gènere, la sexualitat, la cultura dins d’un marc de diversitat, dels drets humans i de 

convivència.   
 

 Tenir molt present que cada persona té la seva pròpia concepció sobre les relacions de gènere i no 
intentar posar una concepció per damunt de les altres. Com a personal docent hem de tenir en compte 
els perills i els efectes no desitjats de la nostra cosmovisió (etnocèntrica, androcèntrica i 
adultrocèntrica).  
 

 A l’hora d’explicar la categoria sexe, incloure a les persones intersexuals. Explicar que biològicament el 
sexe de les persones és molt divers (almenys 5 categories) i que la classificació de les persones en dos 
sexes respon a criteris ideològics i no naturals. Fins al punt que es pot arribar a modificar 
quirúrgicament  i amb tractaments hormonals els cossos en els primers mesos de vida per a què 
encaixen en aquestes dos categories (Es fa per política no per salut). Per oferir una conceptualització 
oberta de la categoria sexe es pot acabar la definició amb uns punts suspensius i explicar que aquests 
punts suspensius es posen per evidenciar que hi ha moltes combinacions i possibilitats.  
 

 Incorporar l’anàlisi de les dades (objectives, observació participant, anàlisi de discurs...) amb categories 
desagregades per sexe i cultura. Es poden introduir altres variables com l’edat, la identitat de gènere, 
orientació sexual, diversitat funcional i tantes com siguin necessàries en el context concret que estem 
intervenint.  
 

 Al parlar de les desigualtats per qüestions de sexe o gènere no senyalar exclusivament les desigualtats 
de les dones. El sistema de gènere també genera efectes negatius per a les persones socialitzades en 
masculí com a homes.  
 

 Fugir del debat natura-cultura. Moltes vegades els debats entorn la desigualtat de gènere (i abans 
també en termes de raça/cultura), es centren en identificar si les desigualtats entre homes o dones o 
entre heterosexuals i homosexuals responen a criteris naturals o culturals. S’utilitza el argument de la 
natura per desacreditar les dones i les persones homosexuals. Són els homes més forts per naturalesa? 
És l’homosexualitat genètica? Aquest seria un debat erroni, ja que passa dels judicis dels fets a judicis 
de valors dels fets. Per exemple les berrugues són naturals i no ens agrada tenir-ne.  
 

 Incorporar una perspectiva interseccional en el nostre anàlisis, en la creació de continguts pedagògics i 
propostes d’acció transformadora. Cada situació genera una distribució diferent dels privilegis i les 
desigualtats. Per exemple una noia pot gaudir de més privilegis a la classe que un noi recent migrat 

Per continuar reflexionant sobre la perspetiva interseccional pots llegir l’article “Quienes somos 
nosotras después de Orlando de Jack Halberstam: 
https://comitedisperso.wordpress.com/2016/07/08/quienes-somos-nosotras-despues-de-orlando/ 
 
O “Indagando en la diversidad: un anàlisis de la polèmica del hiyab desde el feminismo 
interseccional” de Carmen Romero: 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/35/publicaciones/revista89_1.pdf 

 
 
 

+ 
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que encara no parla molt bé català. O una noia heterosexual pot gaudir de més privilegis que una noia 
lesbiana...  
 

 En la creació de materials pedagògics utilitzar un llenguatge inclusiu i respectuós, no sexista, no 
racista. Incloure representacions de nois i noies tenint en compte la diversitat cultural i de gènere. 
Estar molt atents i atentes a no reproduir estereotips de gènere i de cultura.  
 

 Afavorir propostes socioeducatives i lúdiques que no reforcin els estereotips de gènere. Per exemple 
dinamitzar l’hora del pati per evitar un ús desigual per part dels nois i les noies o en funció dels esports 
i les adscripcions culturals (futbol vs. criquet...)  
 

 Promoure una concepció de la identitat com quelcom fluït, dinàmic i en constant comunicació i canvi. 
Evitar que una persona representi tota una cultura i a l’inrevés, obrir possibilitats a qüestionar o 
interrogar la pròpia cultura per no incorporar valors o aspectes que generen desigualtats (masclisme, 
racisme...). 
 

 Promoure noves identificacions i afectes entre l’alumnat, per evitar identificacions basades en 
oposicions, estereotips i jerarquies. Afavorir el sentiment de pertinença i generar vincles a partir dels 
interessos comuns.  
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