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1. La revolució dels gèneres 
 
“La majoria de les societats i cultures del planeta tenen en comú, com a eix vertebrador del 
seu ordre social, el domini dels homes sobre les dones, un domini més resistent que 
qualsevol altre tipus de segregació, més uniforme, més rigorós i més tenaç que qualsevol 
altre tipus d’estratificació de classes” (Kate Millet,1975).  

Aquest ordre social és el patriarcat que sorgeix de la separació de la societat en dos sexes 
biològics, dona-home. A resultes d'aquesta distinció biològica entre els dos sexes, 
s'atribueix a cada un d'ells una construcció sòcio-cultural particular, que anomenem 
gènere. El gènere ens conforma i ens limita tant les accions  com els cossos, alhora que 
també ens construeix els desitjos o ens els anul·la. 

El repartiment de característiques per gèneres construeix les normes de la feminitat i de la 
masculinitat. El gènere femení ha d’acomplir amb les normes de la feminitat, que tot i ser 
diferent entre les cultures, comparteix a tot el món l’aprenentatge de la submissió. Tal com 
defineix Virginie Despentes: “La feminitat: És l’art de ser servil, que tracta simplement de 
comportar-se com un ésser inferior, sempre de perfil baix”.  

El gènere masculí ha de seguir les normes de la masculinitat, el gènere del poder, de l’acció 
i de l’autoritat. És el gènere que no es redefineix, que davant de l’evolució de les dones no 
és capaç de generar cap discurs crític, cap discurs nou sobre el seu nou lloc, i es manté 
permanentment inamovible. 

Avui moltes persones reivindiquen obrir aquets límits del gènere. Què passa quan una 
persona no encaixa dins dels estereotips esmentats?  

En el marc d'aquest cicle ens volem preguntar per què només tenim una història on l’home 
i la dona sempre es representen dintre dels mateixos estereotips. Una història que 
repetim, repetim i repetim. Ens cal replantejar aquest sistema de gèneres, revolucionar-lo, 
per arribar a ser persones més lliures i per ser tractades de forma igualitària i totalment 
justa. 

Amb aquest cicle la Sala Beckett vol proposar idees que ajudin a escriure relats amb una 
perspectiva que trenqui les asimetries i les desigualtats de gènere, per aprendre a activar la 
mirada no androcèntrica i crear personatges fora dels estereotips normatius. 

 
 
La construcció d’estereotips en la ficció 
 
Vivim determinats per l’adoctrinament de gènere, que forma part del sistema de 
perpetuació del patriarcat, que adquirim mitjançant els principals canals de relats: els 
informatius, la ficció i la publicitat. Aquests agents actius de formació d’identitats són els 
que hem de sotmetre a la revolució dels gèneres. 

La percepció dels estereotips de gènere dels personatges de ficció requereix d’una mirada 
atenta, crítica i educada amb criteris d’igualtat, perquè la mirada que tenim és només 
neutra en aparença. En general, tenim una mirada profundament patriarcal i 
androcèntrica que percep la flagrant desigualtat en la ficció entre personatges femenins i 
masculins com una cosa “natural”, on l’home és l'ésser universal i normatiu. I això ens 
porta a pensar que la menor representació femenina no és cap greuge. Aquí és on comença 
a produir-se la invisibilitat dels personatges femenins. 
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Aquesta desviació respecte la centralitat dels personatges femenins, que determina la 
jerarquia simbòlica entre els gèneres, s’afegeix a la desigualtat suficientment reconeguda i 
més acceptada, en tant que mesurable, de la quantitat de personatges femenins que hi ha 
en la ficció i de les creadores, ja sigui en l’àmbit de la direcció, autoria o producció en 
cinema, sèries de televisió, teatre i literatura. 

Ens cal repensar en l’origen del binarisme i proposar de dinamitar-lo, per tal de relaxar els 
mandats de gènere als quals restem sotmesos/es, i ens cal crear relats i ficcions amb nous 
personatges reconeixent que hi ha múltiples identitats. 

Volem que la identitat que escollim estigui lliure de càrregues i de límits. Aquestes 
identitats les hem de veure, ens hi hem de poder projectar, no barallar. Ens calen noves 
històries, nous personatges i noves relacions.  

 
 

Laia Grau Balagueró 
@lgb37 
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2. Calendari 
 

Programació  

  
1.      Espectacles 

  
Del 22/03/2017 al 30/04/2017 

Eva i Adela als afores 
de Mercè Sarrias 
  
Del 23/03/2017 al 26/03/2017 

Crotch 
de Catalina Carrasco i Míriam Escurriola 
  
Del 30/03/2017 al 09/04/2017 

Limbo 
de Míriam Escurriola, Clara Peya, Ariadna Peya i Marc Rosich 
  
  

2.     Conferències i tallers 
  
Setmana 1 

El feminisme i l’emancipació masculina 
16/03/2017 i 17/03/2017 
 
Violencia simbólica. Salomón no era sabio, Don Juan no era un héroe 
y Lolita no es una historia de amor 
Conferència a càrrec de Nuria Varela 
16 de març, a les 19h 
Preu: 3€ (Personatges de la Beckett gratuït) 
 
Sobre estereotips, normes de gènere i altres contes de terror 
Taller a càrrec de Col·lectiu Candela 
17 de març, de 17h a 20h 
Preu: 30€ 
 
 
Setmana 2 

La representació de personatges femenins i masculins en la 
ficció 
23/03/2017 i 24/03/2017 
 
El género en las series de televisión americanas, desde Donna Reed 
hasta la Edad de Oro actual 
Conferència a càrrec d’Irati Jiménez 
Dijous 23 de març, a les 19h 
Preu: 3€ (Personatges de la Beckett gratuït) 
 
Ver la tele, mirar el género 
Taller a càrrec d’Irati Jiménez 
Divendres 24 de març, de 18:30h a 20h 
Preu: 15€ 

http://www.salabeckett.cat/espectacle/eva-adela-als-afores/
http://www.salabeckett.cat/espectacle/crotch/
http://www.salabeckett.cat/espectacle/limbo/
http://www.salabeckett.cat/activitat-resta/feminisme-lemancipacio-masculina/
http://www.salabeckett.cat/curs/sobre-estereotips-normes-genere-altres-contes-terror/
http://www.salabeckett.cat/activitat-resta/representacio-personatges-femenins-masculins-ficcio/
http://www.salabeckett.cat/activitat-resta/representacio-personatges-femenins-masculins-ficcio/
http://www.salabeckett.cat/curs/ver-tele-mirar-genero/
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Setmana 3 

Noves identitats o l’explosió del sistema binari 
30/03/2017 i 31/03/2017 
 
Repensar les identitats des de l’experiència trans 
Conferència a càrrec de Miquel Missé  
30 de març, a les 19h 
Preu: 3€ (Personatges de la Beckett gratuït) 
 
Introducció a la Performance Drag King 
Taller a càrrec de la cooperativa Fil a l’agulla 
31 de març, de 16h a 20h 
Preu: 40€ 
 
 
Setmana 4 

Les relacions afectives 
06/04/2017, 07/04/2017 i 08/04/2017 
 

Pensament monògam, l’amor, la frontera 
Conferència a càrrec de Brigitte Vasallo 
6 d’abril, a les 19h 
Preu: 3€ (Personatges de la Beckett gratuït) 
 
Construyendo identidades: Ellas vienen del frío  
Taller a càrrec d’Iratxe Fresneda Delgado 
7 d’abril de 18:30h a 20:30h i 8 d’abril d’11:30h a 13:30h 
Preu: 40€ 

http://www.salabeckett.cat/activitat-resta/noves-identitats-lexplosio-sistema-binari/
http://www.salabeckett.cat/curs/introduccio-performance-drag-king/
http://www.salabeckett.cat/activitat-resta/les-relacions-afectives/
http://www.salabeckett.cat/curs/construyendo-identidades-ellas-vienen-frio/
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3. Espectacles  

Eva i Adela als afores 
de Mercè Sarrias 

Direcció: Toni Casares 
Producció Sala Beckett 

Del 22 de març al 30 d’abril  
De dimecres a dissabte, 20:30h. Diumenge, 18:30h 

Sala de baix 
 

 
 

Ja no és avui, ni ahir, ni demà però és temps, potser, de prendre decisions. 

Dues dones immerses en un món que ja és només únicament el seu, es pregunten, 
desacomplexades i lliures, si queden encara motius per intervenir en la vida comuna. 
Davant del risc permanent, l’amenaça constant i la por planificada, l’Eva i l’Adela es 
qüestionen si no és millor quedar-se a fora definitivament, mirar les coses passar i amb 
prou feines comentar-les. 

O no? El compromís amb el món és sempre ineludible? Cal voler participar-hi, encara? 
Mentre entrenen boxa o tenen cura del seu petit hort urbà, l’Adela i l’Eva senten de lluny el 
soroll del món i dubten de si hi ha o no hi ha res a fer. 

 

Sinopsi 

L’Adela, una dona de 53 anys que s’ha instal·lat a viure en un solar ha conegut l’Eva, de 45 
anys, a qui li agrada l’esport i corre per la ciutat i treballa, cada cop menys convençuda, en 
una feina inestable i de sou miserable. Una conversa misteriosa entre dos homes, que 
l’Adela confessa haver sentit amagada darrera d’un banc d’un parc públic, submergeix les 
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dues dones en una estrambòtica especulació de possibles assassinats i actuacions de 
salvament urgents. L’Eva i l’Adela dubtaran fins al darrer moment sobre si han o no 
d’intervenir, sobre la versemblança de la història i sobre elles mateixes i el món que els ha 
tocat de viure. 
 
 
Fitxa artística 
 
Autoria: Mercè Sarrias 
Direcció: Toni Casares 
Repartiment: Sílvia Bel i Rosa Renom 
Col·laboració especial: Alícia González Laá 
 
Escenografia: Marc Salicrú 
Il·luminació: David Bofarull 
Vestuari: Berta Riera 
Caracterització: Noemí Jiménez 
Espai sonor i música original: Àlex Polls 
Vídeo: Joan Rodon 
Fotografia: David Ruano 
 
Ajudant de direcció i regidora: Ruben Homar 
Alumna en pràctiques: Jessica Fiorella 
 
Agraïments: David Bravo 
 
Una producció de la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia
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Crotch 
de Catalina Carrasco i Míriam Escurriola 

Direcció: Catalina Carrasco. Cia. Baal 

Del 23 al 26 de març 

De dijous a dissabte, 21h. Diumenge, 19h 

Sala de dalt 

 

 

 

La problemàtica del gènere és molt àmplia, anant des de la (des)igualtat fins a temes 
d’identitat sexual. La companyia balear Baal, dirigida per Catalina Carrasco, exposarà 
aquesta situació conjuntament amb el col·lectiu LGBTI Trans* de Barcelona i la 
presentarà amb fragilitat, provocació, agressivitat, humor i responsabilitat. 

L’objectiu és aportar llum i donar visibilitat als cossos, a l’acceptació de la sexualitat. El 
plantejament és la desaparició del gènere com a solució a la desigualtat entre gèneres. Una 
experiència innovadora amb un compromís artístic, social i polític. 

Sinopsi 

Qui ha dit “por”, “vergonya”, “amaga’t”? I una merda! Som cossos visibles, desobedients i 
dissidents, que no volen ser reduïts a les caselles dicotòmiques del gènere, ni reprimits per 
la societat. Pedro Lemebel, escriptor xilè, entenia el cos “com una plataforma que 
desmunti les simbologies culturals que estructuren la societat, especialment aquelles 
referents a les divisions entre allò masculí i allò femení”. Una peça de dansa performance 
que reflexiona sobre la identitat de gènere. 
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Cia. Baal 

Catalina Carrasco i Gaspar Morey van fundar la Cia Baal el 2012. Formada per ells i altres 
membres que varien en cadascun dels seus projectes, defineixen el seu llenguatge com 
Transdansa. Trans, a través de. Els espectacles de la Cia. Baal estan plens de línies 
transversals que ajunten punts fins a crear un espai multidisciplinari, transfronterer i 
translúcid. Un llenguatge que no obeeix a la normativitat. 

Baal és una fresca i peculiar mirada cap a la dansa. Es deslliguen de convencionalismes 
per a articular el seu propi llenguatge, exploració del cos amb els seus desitjos, 
pensaments i emocions. Sempre cercant com establir nous diàlegs amb el públic, sovint 
fent servir la tecnologia. 

La seva primera producció Travelling to Nowhere va guanyar el VI certamen CENIT com 
a millor espectacle de recerca teatral, i seleccionada per la Red de Teatres Alternatius i 
l’AECID. Va girar per Espanya, Alemanya, França, Grècia, Mèxic, Europa i Corea. Amb 
Crotch la companyia Baal obre camins sociopolítics, de gènere, feminisme i 
transfeminisme, camins que seguiran transitant. 
 
 

Fitxa artística  

Concepte i direcció: Catalina Carrasco 

Assistent de dramatúrgia i revisió de textos (autobiogràfics): Míriam Escurriola 

 

Intèrprets: Catalina Carrasco, Elena Lalucat, Reinaldo Ribeiro i col·lectiu persones trans* 

de l’associació generem (Mar Llop, Patricia Vianor, Tim A.Vidaller, Damián Diaz) 

 

Direcció tècnica i il·luminació: Gaspar Morey 

 

Comunicació i producció: Carmen Buelohá 

 

Amb el suport de FiraTàrrega, Institut d’Estudis Baleàrics, El Graner i 

L’Estruch, i la col·laboració de l’Ajuntament de Palma i diferents associacions 

i col·lectius LGTBI com Benamics, Generem o EnFemme. 
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Limbo 
de Míriam Escurriola, Clara Peya, Ariadna Peya i Marc Rosich 

Dramatúrgia: Marc Rosich 

Del 30 de març al 9 d’abril  

De dijous a dissabte, 21h. Diumenge, 19h 

Sala de dalt 

 

 

La jove companyia Les Impuxibles segueix creant còctels amb diferents disciplines i 

trepitjant fort amb els seus espectacles. Limbo és una proposta multidisciplinària que obre 

un espai de reflexió sobre què vol dir el transgènere, sobre els reptes quotidians i sobre la 

lluita en la recerca de la identitat pròpia i la reafirmació davant les etiquetes, molt sovint 

inútils, que la societat ofereix. 

Sinopsi 

Què passa quan t’identifiques amb un gènere que no és el que el teu cos determina? Limbo 

és la història d’un trànsit. Les vivències i l’imaginari de l’Albert, que abans era la Berta. 

L’Albert no pot pujar a un avió perquè el control de seguretat detecta que al seu carnet 

d’identitat hi figura un nom femení i la fotografia d’una noia. Mentre és retingut a la zona 

del duty free de l’aeroport, atrapat en aquest limbo que dóna títol al muntatge, el 

protagonista anirà desgranant els capítols més importants de la seva vida, de manera que 

les tensions entre la seva part femenina i la seva part masculina acabaran amb un pacte 

d’entesa i acceptació. 
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Les Impuxibles 

La companyia neix a finals de l’any 2011 com a fruit de la sinèrgia de diversos creadors i 

intèrprets que ja havien treballat junts anteriorment en diversos projectes de dansa, 

música i teatralitat contemporània. El motiu és l’estrena de l’embrió del que després va ser 

el primer espectacle: Corazón de hojalata, dins el festival nunOff 2011 de creació 

emergent (NunArt). La companyia és fundada per Clara Peya (directora musical i també 

compositora) i Ariadna Peya (coreògrafa) amb la clara voluntat d’investigar i crear a partir 

del llenguatge de la dansa, la música i els nous suports visuals. Aquesta dramatúrgia del 

moviment es complementa i culmina amb la direcció escènica de la Míriam Escurriola. 

Limbo és el quart espectacle de la companyia, en què la companyia s’endinsa en el territori 

de la dansa-teatre jugant amb la potència de la música en directe. Aquest és el llenguatge 

de la companyia i el que té continuïtat en aquesta nova creació. I alhora, el diàleg de 

creació entre dansa, música i teatralitat és més profund o fa una passa més: la composició 

de tots els temes originals especialment per la peça. 

 

Fitxa artística  

 

Basat en textos de Miguel Missé i Pol Galofre 

Idea original: Clara Peya, Ariadna Peya i Míriam Escurriola 

Dramatúrgia: Marc Rosich 

Música original: Clara Peya 

Lletres: Marc Rosich 

Direcció escènica: Míriam Escurriola 

Direcció musical: Clara Peya 

 

Intèrprets: Mariona Castillo, Tatiana Monells, Ariadna Peya, Clara Peya (piano) i Anna 

Sagrera 

 

Coreografia: Ariadna Peya 

Disseny d’il·luminació: Jordi Berch 

Coaching d’interpretació: Anna Sabaté 

Programacions musicals: J.J. Caro i Clara Peya 

Fotografies: Kiku Piñol 

Comunicació: Laia Sanz 

Ajudant de direcció: Lluís Parera 

Gestió i distribució: Gràcia Camps
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4. Conferències i tallers 
 
El cicle La revolució dels gènere es concep també com un curs, amb quatre blocs temàtics, 
organitzats per setmanes, on cada bloc té una sessió teòrica i una pràctica. Aquesta 
formació va dirigida a qualsevol persona que treballi en la construcció de relats, i 
evidentment, a qualsevol persona que estigui interessada en aquest tema. 
 
 
Setmana 1 

El feminisme i l’emancipació masculina 
16/03/2017 i 17/03/2017 
 

 
 
Violencia simbólica. Salomón no era sabio, Don Juan no era un héroe 
y Lolita no es una historia de amor 
 
Conferència a càrrec de Nuria Varela 
16 de març, a les 19h 
Preu: 3€ (Personatges de la Beckett gratuït) 
 

El ser humano no se ve a sí mismo 
ni al mundo 

de forma directa 
sino a través de las imágenes 

y las palabras  
con las que dice dicho mundo 

Victoria Sau 
 
Com va assenyalar Nancy Fraser, al món no hi ha només la injustícia econòmica, sinó 
també la simbòlica. En el món actual, la dominació cultural s'uneix a l'explotació com 
injustícia fonamental. Això vol dir que la justícia requereix, alhora, redistribució i 
reconeixement. Tal com la va definir Pierre Bourdieu, la violència simbòlica consisteix en 
"una violència esmorteïda, insensible i invisible, que s'exerceix essencialment a través dels 
camins purament simbòlics de la comunicació i del coneixement o, més exactament, del 
desconeixement, del reconeixement o, en darrer terme, del sentiment". 

http://www.salabeckett.cat/activitat-resta/feminisme-lemancipacio-masculina/
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La violència simbòlica se sosté sobre l'androcentrisme. Aquest androcentrisme en les 
ciències i en la cultura ha produït una ingent quantitat de mentides. Són les fal·làcies virils 
de les quals parlava Kate Millett. Algunes d'aquestes mentides, repetides durant segles, 
estan tan arrelades en els nostres imaginaris i marcs de referència que resulta difícil fins i 
tot detectar-les. 

Conceptualitzar és polititzar, com bé ens ha ensenyat Celia Amorós. Desmuntar les 
"fal·làcies virils" és un repte per al qual necessitem el poder de la paraula i reapropiar-nos 
dels conceptes. I, com Amorós diu, no hi ha res més pràctic que una bona teoria. 
Necessitem una nova mirada que produeixi nous relats, sense biaixos limitadors. 

Detectar la violència simbòlica i desenvolupar eines per fer front als seus envits són 
estratègies fonamentals en la creació d'aquests nous relats. La violència simbòlica 
s'alimenta dels estereotips de gènere, el silenci de les veus de les dones, la 
hipersexualització dels cossos femenins, el llenguatge excloent, allò masculí com a fals 
neutre universal, els mites al voltant del concepte d'amor encaixonat en els límits del amor 
romàntic, els micromasclismes, la cultura de la violació, el mansplaining i la cultura del 
simulacre. Tots ells formen part dels pilars que sustenten la nostra cultura, entesa en el 
sentit més ampli. Cal detectar-los i eliminar-los per crear nous models que generin 
pensament crític en una societat més oberta i inclusiva. 

 

Sobre estereotips, normes de gènere i altres contes de terror 

Taller a càrrec de Col·lectiu Candela 
17 de març, de 17h a 20h 
Preu: 30€ 
 
El gènere són les ulleres amb què mirem el món: ens hem preguntat, però, quan ens les 
vam posar i de quina manera tenyeixen la nostra mirada? A partir d'una revisió personal, 
reflexionarem sobre les normes, models i desigualtats de gènere presents a la nostra 
quotidianitat. També revisarem la nostra tasca professional i artística, tot posant l'accent 
en la responsabilitat (i potencialitat) que tenim com a creadors i creadores d'imaginaris 
socials. 
 
 
 
 

http://www.salabeckett.cat/curs/sobre-estereotips-normes-genere-altres-contes-terror/


15 
 

Setmana 2 

La representació de personatges femenins i masculins en la 
ficció 
23/03/2017 i 24/03/2017 
 

 
 
 
El género en las series de televisión americanas, desde Donna Reed 
hasta la Edad de Oro actual 
Conferència a càrrec d’Irati Jiménez 
Dijous 23 de març, a les 19h 
Preu: 3€ (Personatges de la Beckett gratuït) 
 
Les sèries realitzades per la indústria de la televisió dels Estats Units han estat un dels 
productes culturals més consumits al món durant dècades i, avui dia, passen per un 
moment dolç, tant pel seu èxit popular com per la qualitat dels seus continguts. La seva 
història, des dels anys 50 fins ara, és un reflex de l'evolució dels feminismes en la societat i 
recórrer-la ens ofereix l'oportunitat de reflexionar sobre la construcció del gènere en les 
narracions audiovisuals. 
 
 
 
Ver la tele, mirar el género 
Taller a càrrec d’Irati Jiménez 
Divendres 24 de març, de 18:30h a 20h 
Preu: 15€ 
 
Quins personatges han interpretat les dones en les sèries de televisió? I els homes? Hi ha 
gèneres de televisió dedicats a un o altre gènere? Quines sèries van començar a canviar les 
coses? En quin punt estem? I què podem esperar de les ficcions que veiem? Parlarem de la 
construcció dels gèneres i les relacions de gènere en un taller pràctic que tractarà, entre 
altres coses, la tensió sexual no resolta, la síndrome de la Barrufeta o el problema de la 
lesbiana morta. 
 
 

http://www.salabeckett.cat/activitat-resta/representacio-personatges-femenins-masculins-ficcio/
http://www.salabeckett.cat/activitat-resta/representacio-personatges-femenins-masculins-ficcio/
http://www.salabeckett.cat/curs/ver-tele-mirar-genero/
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Setmana 3 

Noves identitats o l’explosió del sistema binari 
30/03/2017 i 31/03/2017 
 

 
 
 
Repensar les identitats des de l’experiència trans 
Conferència a càrrec de Miquel Missé  
30 de març, a les 19h 
Preu: 3€ (Personatges de la Beckett gratuït) 
 
En els darrers temps el fet trans ha esdevingut una nova realitat d'interès fruit de la 
visibilitat dels activismes trans, els debats polítics sobre la seva regulació i, sens dubte 
també, degut a l'emergència de relats trans en l'àmbit de la creació cultural i les arts 
escèniques, audiovisuals i musicals. Alhora, però, no podem obviar que hi ha molts 
paradigmes per representar el fenomen trans, a vegades fins i tot contraposats. L'objectiu 
d'aquesta presentació és reflexionar críticament sobre aquest ventall de relats mediàtics i 
culturals i incidir en aquelles aproximacions que ens proposen una transformació dels 
nostres imaginaris socials. 
 
 
 

Introducció a la Performance Drag King 
Taller a càrrec de la cooperativa Fil a l’agulla 
31 de març, de 16h a 20h 
Preu: 40€ 
 
Els tallers Drag King han sorgit i s’han desenvolupat a partir dels anys 70 en el si del 
moviment feminista com una proposta laboratori per a dones per explorar i desxifrar els 
codis de la masculinitat, experimentar amb el poder i qüestionar socialment allò establert 
pel sistema sexe-gènere. 
 
Són tallers en què es tracta de performar la masculinitat: cada dona performarà un King, 
un personatge creat a partir d’allò que coneix de la masculinitat i també a partir de trets de 
la pròpia personalitat. 
 

http://www.salabeckett.cat/activitat-resta/noves-identitats-lexplosio-sistema-binari/
http://www.salabeckett.cat/curs/introduccio-performance-drag-king/
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Sobre el taller 
 
Continguts que tractarem: 
 

- Construïm l’espai de seguretat i busquem la porta d’entrada a les teves pròpies 
preguntes respecte al gènere. 

- Primeres proves. A la recerca del teu “King”.* 
- La performance Drag King i contacte amb l’espai públic. 

 
Places limitades 
 
*Si t’interessa el taller i ets noi, també tindràs espai per performar la teva Queen. Hi ha un 
límit de 3 places reservades per a nois o persones que visquin la seva identitat com a nois. 
La resta de places són destinades a dones (límit 15 places). 
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Setmana 4 

Les relacions afectives 
06/04/2017, 07/04/2017 i 08/04/2017 
 

 
 
 
Pensament monògam, l’amor, la frontera 
Conferència a càrrec de Brigitte Vasallo 
6 d’abril, a les 19h 
Preu: 3€ (Personatges de la Beckett gratuït) 
 
La monogàmia no defineix una forma de relació entre dues persones, sinó una estructura 
de pensament que articula les relacions humanes en termes d’exclusió, confrontació i 
competitivitat i que va molt més enllà de les relacions sexe-afectives. La construcció d’un 
pensament crític al voltant de la monogàmia i del poliamor ha d’apuntar a la manera no-
monògama de mirar i interactuar amb el món, a la creació de xarxes afectives que 
transcendeixin les lògiques neoliberals tant de l’acumulació d’afectes com de la seva 
possessió excloent. 
 
 
 
Construyendo identidades: Ellas vienen del frío  
Taller a càrrec d’Iratxe Fresneda Delgado 
7 d’abril de 18:30h a 20:30h i 8 d’abril d’11:30 a 13:30h 
Preu: 40€ 
 
Les dones representen la meitat de la població mundial. Tot i així, menys d'una tercera 
part dels personatges amb línies de diàleg en les pel·lícules són dones i menys d'una 
quarta part de la força laboral fictícia que apareix en pantalla són dones. 
 
Com ens dibuixa la ficció? 
Hollywood, les seves sèries i pel·lícules, tot el que envolta el seu entramat, des d’allò  
industrial passant per les estrelles construïdes mitjançant els millors publicistes, 
funcionen com un tercer ull de l'imaginari patriarcal. Davant d'aquests models imperants 
que proveeixen de manera massiva les nostres mirades i pensaments com ens 
colonitzadors, sorgeix la necessitat de representacions diferents de manera cada vegada 
més urgent. Davant del que se'ns presenta com a innat, models de feminitat o 
masculinitat, la societat reclama una major diversitat d'identitats i formes de vida fora del 
pautat.

http://www.salabeckett.cat/activitat-resta/les-relacions-afectives/
http://www.salabeckett.cat/curs/construyendo-identidades-ellas-vienen-frio/
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