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EDITORIAL

Cada dia em faig la pregunta del què puc comprar al mercat o al súper, que pugui cuinar i distribuir un
menú per tots els dies de la setmana, sense gastar gaires calés. Es impossible.

La llet, avia’m, podria passar d´aquest producte, però cada quinze dies ve la meva filla petita a casa i
molt dies es passa a berenar. Un producte de primera necessitat que ja costa avui, 0.99€ el litre. Una
família amb tres fills en edat de creixença és un litre per fill i dia. 3 litres diaris, 90 litres al mes, o sigui
ja només per aquest producte, 89,1€ cada mes, que son prop dels 100€ si afegim els progenitors o
tutors legals.

Ous, no ens deixem enganyar, els cartrons de dues dotzenes son ous mini. Recordo que abans amb un
ou et feies una truita a la francesa i quedaves bé. Ara en necessites tres per fer-la…sense tenir en
compte que les closques son molt fràgils i els rovells decolorats, això indica una mala alimentació de
les gallines així com vitamines químiques al pinso per augmentar la producció i tot plegat per gastar
2,35€ la dotzena. Jo he estat en granges de 500.000 gallines ponedores per cada nau, amb 5 naus. El
propietari em deia que al preu que li pagaven els ous no podia continuar…treballant catorze hores
diàries i es treia un sou de subsistència. 

Valga’m Deu la fruita…vaig tornar un meló de 2.5Kg a la caixera perquè vaig trobar indigne que em
cobressin 12€ per la peça.

I així, tota la cistella de la compra…la carn, el peix, l´oli…bé, l´oli millor pagar el que diuen i exigir la
qualitat que diuen les etiquetes. Un bon oli de oliva, amb quatre gotes pots cuinar, doncs creix molt.
La veïna se’m queixava de que el oli de Girasol havia pujat molt de preu, que no podia fer gaire sovint
les croquetes que els seus fills els hi agradaven tant.

Afegiu el gas o la llum si cuineu amb inducció, afegiu l´augment dels sabons per rentar o les capsules
del rentavaixelles, per rentar la roba…realment molt difícil anar a comprar i no deixar-se un dineral al
mercat o súper.

Potser caldria un assessor a l´entrada del súper que ens ensenyés com omplir una nevera amb 50€, sí
ja sé el que em direu…”és una quimera”

I la que us escriu, ja paga un lloguer per el seu pis desorbitat, ara amb l´augment del IPC hauré de
marxar, estic mirant pisos a tot el Baix Llobregat…impossible!! Hauré de marxar inclús de Catalunya,
exiliada al centre-sud de la Espanya veïna…allà es paga la meitat d´aquí, amb plaça de pàrquing,
calefacció , despeses comunitàries i piscina comunitària, inclosos…ah! I només un mes de fiança i el
mes de la immobiliària el paga el propietari. No entenc aquests plans d’habitatge de la nostra terra que
fa que molts/es de nosaltres tinguem que migrar.

Se m´acosta la jubilació i haig de fer molts números. I per necessitat, em veig reflectida al autoengany
amb la dita d´en Plató: 

“La millor riquesa és acontentar-se vivint amb poc”.

R O S A  M ª  M A R I S T A N Y

Directora. Trans*Baix Power La Revista
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Urbanisme de gènere i mitigació
del canvi climàtic.
D O S  O B J E C T I U S  Q U E  H A N  D E  C O E X I S T I R  A  L E S  N O S T R E S  C I U T A T S .

D’un temps ençà, fruit de les reivindicació i
sensibilització socials, el planejament urbanístic ha
incorporat progressivament documents sobre
l’urbanisme amb perspectiva de gènere.Alhora, les zones
verdes, vials i equipaments públics han començat a
integrar aquesta mirada en l’elaboració dels projectes
executius d’aquests béns. Els espais comuns dels edificis
privats, tot i que encara de manera tímida, tenen cada
vegada més present aquesta visió. 

L'urbanisme amb perspectiva de gènere cal incardinar-
ho dins de la concepció d’una ciutat cohesionada i
inclusiva on els veïns de totes les edats, sexe, renda i
circumstàncies personals en puguin fer gaudi en
condicions d’igualtat i equitat. 

Les remodelacions urbanes al cor de les nostres urbs
han consolidat carrers de prioritat invertida, a favor del
vianant i dels usuaris de mitjans no motoritzats,
aconseguint una qualitat de vida basada en dotacions
públiques millor vinculades a l’entorn i una recuperació
del teixit comercial. 

Un esment especial mereix la lluita per l’accessibilitat.
La supressió de barreres arquitectòniques no només s’ha
incorporat en l’elaboració dels projectes tan d’iniciativa
pública com privada des de que la normativa ho ha
exigit des de fa aproximadament 30 anys, sinó, que a
més, ha hagut una forta inversió per adaptar la trama
urbana preexistent.

L'establiment de rutes escolars segures ha estat
associada sovint amb la creació de consells d’infants
impulsats pels municipis, on els més menuts han pogut
participar en el disseny de noves zones verdes i àrees de
lleure per la seva franja d´edat. Aquesta visió humanista
de les localitats coincideix amb un moment en què la
majoria de la població mundial ja viu en conglomerats
urbans, tendència que no sembla frenada en termes
globals per la irrupció de l’última pandèmia o el
teletreball.

Tot sembla propici a què l’urbanisme amb perspectiva
de gènere arreli, com ja ha succeït a països del nord
d’Europa. Nogensmenys, aquest panorama optimista té
dos perills, de signe diferent, un ben perceptible i l’altre,
que podria passar desapercebut.

El perill perceptible, el creixement de l’ultradreta i dels
seus valors basats en la desigualtat i discriminació. Les
ideologies, al llarg de la història, han decidit el model
de ciutat. Per tant, si l’administració pública s’encongeix
i es prioritza la minoria benestant, els espais públics, la
planificació i gestió dels barris tendiran a la degradació

El perill desapercebut és la lluita per la mitigació del
canvi climàtic. L’augment de les temperatures a nivell
mundial a causa dels combustibles fòssils cremats per la
nostra espècie és un fet irrefutable, malgrat el
negacionisme postulat precisament per l’ultradreta.
L’escalfament continuarà durant tot aquest segle i part
del vinent tot i que es frenés totalment l’emissió de CO2
a l’atmosfera avui mateix.

Els compromisos de reducció més ambiciosos s’han pres
com a un objectiu a mig termini (horitzó de 2050), per
tal d’adaptar la civilització a mesures graduals. I
simultàniament, s’implanten accions de mitigació per fer
les poblacions més resilients a una clima tòrrid i
fenòmens meteorològics extrems. 

Un primer obstacle que hem hagut d’afrontar és la
necessitat de canviar el mètode d’esporga, per tal
d’afavorir que els arbres desenvolupin les branques, i
d’aquesta forma, crear sostres vegetals fomentadors
d’ombra. Aquesta nova gestió de la vegetació ha
col·lisionat sovint amb l’enllumenat elèctric, reduint el
seu flux projectat a la vorera. Veïns s’han queixat per la
percepció d’inseguretat ocasionada.  
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Val a dir, que ha hagut una disminució de la intensitat
prèvia dels fanals, en aplicació de la legislació de
prevenció de la contaminació lumínica i la introducció
de la tecnologia led.

El següent problema irromp actualment. La disposició de
parcs i jardins, conformats per un conjunt arbrat més
notable amb marquesines vegetals o de materials
prefabricats on aixoplugar-se, és procliu a generar més
racons que dificultin la visibilitat, i per tant, recorreguts
menys segurs, que és un dels objectius que l’urbanisme
amb visió de gènere ha decidit superar. Per tant, els
arquitectes, enginyers, biòlegs, sociòlegs i els estudiosos
provinents de les diverses ciències han de fer possible
en el disseny dels espais públics la coexistència d’una
ciutat integradora i inclusiva amb la habitabilitat enfront
el canvi climàtic. 

L’assortiment d’accions en pro de la resiliència permet
una gamma de naturalesa heterogènia. La xarxa de
refugis climàtics, vinculada als equipaments públics
existents, com centres cívics i escoles, la tria de flora
mediterrània, el reg amb aigua regenerada o la
proliferació de jocs d’aigua, són mesures que no
col·lisionen a priori amb un entorn més diàfan i visible.

Tanmateix el tractament de façanes vegetals o sostres
verds als edificis, que resulten accions necessàries per
temperar la calor, cal fer-les compatibles amb els criteris
defensats per un urbanisme que tingui en compte
l’habitabilitat amb independència del sexe de cada
resident. 

El que exposo, malgrat que són problemes nous,
s’emmarca dins les tensions que s’han lliurat en les
ciutats des del seu origen, i que s’han hagut de superar
en cada època per tal de permetre l’avanç de la societat. 

La xarxes d’aigua potable i residual, la neteja viària, la
recollida dels residus, la prevenció de les diverses
formes de contaminació, la salubritat pública,
l’enllumenat, la implantació de jardins i dotacions
públiques… van aparèixer per resoldre les condicions de
vida. Al Segle XXI, assolits serveis bàsics, tot i que
s’hagin de millorar, irrompen nous reptes lligats al
desenvolupament ple de les persones. 

R A F A E L  B E L L I D O  C Á R D E N A S
Advocat urbanista i del medi ambient..

- 0 5 -



NO A L’ODI TRANS
 

Amb motiu de la discussió recent al Congrés de diputats
i diputades de Madrid de la coneguda com a Llei Trans,
han aparegut moltes veus discordants sobre aquesta
proposta de norma. Res a dir, llibertat d’opinió i llibertat
d’expressió; No tothom ha d’estar-hi acord amb totes les
propostes de llei que es presenten davant del poder
legislatiu. Ara bé, una cosa és la discordança
política/ideològica (necessària, saludable) i l’altra ben
diferent és l’odi que es palpa i s’olora als mitjans de
comunicació i, especialment, a les xarxes socials, on
impera l’anonimat, majoritàriament, contra tot allò trans.

El dia 31 de març passat, en un acte de commemoració
del Dia Internacional de la Visibilitat Trans a Molins de
Rei, vaig dir, entre d’altres coses, que “el que no
s’acostuma a comentar, habitualment, és que els
disturbis d’Stonewall Inn els van encapçalar,
majoritàriament, les dones trans. Van ser les pioneres,
les que ens van obrir el camí a tots i totes els que ara
podem gaudir en més o menys llibertat, si més no al
món occidental. Són moltes les dones transsexuals que
han donat la cara –i li han trencat, literalment”.

Si bé és veritat que l’odi al diferent i la discriminació per
motius interseccionals com la raça, el gènere o la classe
social, sempre han existit i formen part, malauradament,
de la nostra quotidianitat, el col·lectiu de persones
trans, especialment les dones trans, continuen patint
aquest odi, aquesta aversió, de manera més evident:
pateixen en la doble condició de ser dones i de ser
dones trans. I aquí volia jo anar a parar, a recalcar el fet
de ser DONES i DONES TRANS.

L’altra dia, arran de la defunció del periodista Jesús
Quintero, l’activista transsexual dels drets LGTB Carla
Antonelli, va recuperar una entrevista en què el
periodista recentment traspassat li preguntava a la
canària “què si se sentia dona” (2011). L’Antonelli va
contestar amb la seva cara. La primera i única dona
transsexual d’Espanya que ha accedit al càrrec de
diputada a l’Assemblea de Madrid pel Partit Socialista
Obrer Espanyol va afirmar, amb orgull, el que és una
obvietat: que és una dona (algú ho dubtava?).
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En aquest moment m’agradaria recordar a la SONIA
RESCALVO ZAFRA, qui aviat tindrà el seu racó al barri
del Canal de Molins de Rei. El dia 6 d’octubre de 1991,
la dona transsexual Sonia Rescalvo Zafra va ser
assassinada d’una pallissa per un grup de neonazis
membres dels Boixos Nois al Parc de la Ciutadella de
Barcelona. 

El seu assassinat va adquirir gran rellevància per ser el
primer crim d’una dona transsexual pel mer fet de ser-ho
del qual es té informació i constància a Espanya. També
va ser el primer cas d’assassinat investigat pels Mossos
d’Esquadra. Qui vulgui saber més de la Sonia Rescalvo,
Internet en va ple de qui va ser, com va viure i tot sobre
el seu assassinat i el judici posterior als seus botxins.
Tot plegat va esgarrifar.

Una altra dona transsexual de referència a Molins de Rei
hauria de ser la LAURA PEDRERO NAVARRO, coneguda a
la vila com a la DORIS. La Laura/Doris va ser la primera
dona trans que jo recordo. L’havia coneguda sempre,
sempre saludava tothom pel carrer i no conec ningú que
parli malament d’ella. Era una gran persona, una bona
filla i una bona germana.

La Laura, malauradament, ja no és entre nosaltres, però
és ben segur que va fer molta feina –més de la que ella
s’imaginava- a favor del col·legiu LGTBI. La Laura va
obrir moltes portes als que vam venir després d’ella.
Descansi en pau.

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Retall de diari de l'época
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A Manuela Saborido Muñoz, més coneguda pel seu nom
artístic Manolita Chen ( 1943 ), empresària i artista, 

reconeguda per ser una  de les  primeres  transsexuals  a
qui se li aprovà el canvi de nom i sexe en el seu DNI els
anys 80, a qui se li va reconèixer el dret d’adopció el
1985 i qui ha estat i és un referent del col·lectiu LGTB a
Espanya, encara ara se li continua qüestionant si és o no
una dona.

Però, com dèiem, arran de l’aprovació per part del
Govern espanyol de la Llei Trans, l’odi contra la dona
trans ha aparegut amb molta més força i més virulència.
D’entrada, dins del mateix govern espanyol integrat pel
PSOE i Unides Podem han aparegut disputes importants,
especialment a càrrec d’algunes dones socialistes amb
molt de pes dins del partit, que no consideren que les
dones trans siguin dones dones, dones de veritat, vaja.
Espanya s’ha obert a l’autodeterminació del gènere i s’hi
suma a un petit grup de països que ja legislen sobre
aquesta matèria com ara Noruega, Malta, Irlanda,
Dinamarca i Luxemburg. Ens hem afegit al grup de
països pioners en aquesta legislació.

Aquesta nova llei que preveu poder canviar de gènere en
quatre mesos i des dels 14 anys, ha despertat el refús de
moltes organitzacions feministes de tot el país en
entendre que el sexe “és una realitat biològica i que la
mera voluntat de la persona no és cap garantia ni
jurídica ni sanitària”. 

Qui signa aquest article és de l’opinió que el gènere està
al cap de cadascuna de les persones i li és absolutament
igual si és una realitat biològica o un dogma de fe:
cadascú i cadascuna ha de ser lliure de triar qui vol ser i
com vol ser. Com diu el personatge Agrado en la
pel·lícula "Todo sobre mi madre", de Pedro Almodóvar,
“Una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha
soñado de sí misma”.

Històricament, les dones transsexuals (abans conegudes
com a travestis) han estat, com dèiem, qui han donat la
cara i han pagat un preu molt alt. Han estat
condemnades a sobreviure exercint, majoritàriament, la
prostitució, perquè se’ls ha negat tot: se’ls ha negat la
feina, l’afecte, l’amor, la família... 

Per tant, i sense que soni massa paternalista, deixem-les
que siguin el que volen ser. Qui sóc jo per decidir el què
tu vols ser o com et sents o com vols portar la teva vida?
Absolutament ningú
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INDONÈSIA
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M A N U E L  B O R R E G O
Secretari Rainbow Molins

Tot i que hem avançat, i hem avançat molt, les persones
transsexuals continuen sent les grans desconegudes
dins del col·lectiu LGTB i, en conseqüència, les més
vulnerables front la discriminació. De fet, no ha estat
fins al 2019 que l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) ha deixat de considerar la transsexualitat com a
una malaltia mental, el que deixa clar el llarg camí que
queda encara per recórrer per a combatre aquesta
desigualtat.

Rachel Crandall, la directora de Transgender Michigan,
és una de les persones que es va preguntar per què no hi
havia un dia festiu que celebrés qui eren. Originalment,
el primer dia festiu que commemora les persones
transgènere va ser el Dia del Record de les Persones
Transgènere, un dia festiu que commemorava les
persones trans que el món havia perdut. Crandall va
decidir que hauria d’haver una millor manera de celebrar
la vida dels transgèneres i, per tant, va crear el dia festiu
en 2009. Des d’aleshores, Trans Student Educational
Resouce es va fer càrrec de la gestió en els mitjans de
comunicació el 2003 i la utilitza com a una forma
d’educar a les persones sobre la transsexualitat. 

Rainbow Molins té per objecte donar a les persones
transsexuals el protagonisme que es mereixen, educar
els altres sobre el que significa ser persona transgènere i
tractar d’eliminar la transfòbia com a resultat. Cedim,
doncs, tot el protagonisme merescut a les persones
transsexuals i demanem a les persones trans-
exclusionary radical feminist (TERF) “que deixin de
negar la validesa de les persones transgènere i les
identitats transgèneres” (Sarah McBride, secretària de
premsa de Human Rights Campaign).

POSTDATA: amb l’article ja acabat, Carla Antonelli
publica al seu IG “Tres mujeres trans fueron asesinadas
en México en sólo cuatro días, son: Isabella, Luna y
Rosa; cosidas a puñaladas, estranguladas y baleadas,
donde ni se investiga a sus asesinos, mientras, sigue
girando la hedionda rueda del odio y sus voceras/os”.



INDONÈSIA, LES WARIA 

Yogyakarta és una ciutat metropolitana que també és
una de les 36 províncies principals d'Indonèsia.
Geogràficament, Yogyakarta es troba a la Java Central. El
2020, es va registrar que la població d'Indonèsia va
assolir els 240 milions de persones, on el 90% de la seva
població s'identifica com a musulmana.

Com a país que té la major població de musulmans del
món, Indonèsia juga un paper estratègicament influent
com a lloc de disputes sociopolítiques a tots els països
de majoria musulmana, condicions semblants aquestes a
d'altres nacions de majoria musulmana. L'acceptació
social i la protecció governamental cap a les comunitats
LGBTQ continua sent inadequada. 

A Indonèsia, les comunitats LGBTQ viuen en condicions
de vulnerabilitat i no hi ha lleis positives que busquin
protegir-les. Aquesta condició vulnerable s’intensifica
per la inexistència d’acceptació social i la realitat de
discriminació pública contra les comunitats LGBTQ. A
diferència d'altres grups LGBTQ, les waria (terminologia
local per a dones transgènere a Indonèsia) són
relativament acceptades per les comunitats musulmanes
a Indonèsia a causa de la preexistència d'individus waria
en molts grups ètnics i l'acceptació social cap a les
comunitats waria en diverses cultures indonèsies .

Amb això al cap, perquè les comunitats LGBTQ no són
àmpliament acceptades a Indonèsia? Això està
influenciat per la suposició que l’expressió LGBTQ és un
producte de la cultura d’Occident, una ideologia que
enverina àmpliament les reaccions públiques a
Indonèsia. 

A causa d'això, la promoció del treball al voltant dels
drets humans bàsics de la comunitat waria per accedir a
serveis públics, com atenció mèdica, document
d'identitat, el benestar social, i per dur a terme el culte
religiós, es torna més reeixit i efectiu quan les
comunitats waria no es declaren obertament com a
LGBTQ.

La llarga història del moviment polític liderat per waria
va començar a Jakarta el 1954, on la primera
organització waria es va establir a Indonèsia.
Mentrestant, a Yogyakarta, l'any 1982 va marcar
l'establiment d'Ikatan Waria Yogyakarta (l'Aliança de
Waria Yogyakarta), una organització que està actiu fins
avui.

El 1982, els temes destacats defensats per waria giraven
al voltant de les arts i els esports, que van proporcionar
a les waria l'impuls per exigir l'acceptació social i
governamental cap a comunitats warias.

Des de 1991, van començar a sorgir nous temes polítics
a l'activisme waria, particularment enmig de la crisi del
VIH/SIDA a Indonèsia. Com a llegat d'aquest moviment,
es va fundar el 2008 el Pondok Pesantren (Internat
Islàmic) Waria Al-Fatah, que inicialment va començar
com un espai per albergar oracions col·lectives després
del gran terratrèmol de Yogyakarta el 2006.

El rerefons motivador darrere de l'establiment d'aquest
internat islàmic es va formar per la incomoditat de la
comunitat waria de fer oracions a la mesquita. A les
mesquites, les persones sovint es neguen donar-li la mà
a les waria, eviten seure al costat de les waria, estar
negativament envoltada de nens petits, i així
successivament. Com a resultat daixò, moltes waria se
senten més còmodes dirigint oracions i adoració des de
casa.

Pondok Pesantren Waria Al-Fatah es va convertir llavors
en un espai segur perquè les waria resin juntes,
aprenguin a recitar l'Alcorà i tinguin discussions obertes
amb acadèmics musulmans sobre l'acceptació religiosa
de les waria a través de la mirada de l'Islam amb la
col·laboració de acadèmics musulmans i líders religiosos
progressistes. 

D'aquesta manera Pondok Pesantren Waria Al-Fatah va
començar els seus programes de prec i lliçons religioses
islàmiques que atenen les waria musulmanes a
Yogyakarta.

El nostre internat islàmic waria és únic al món i ha
inspirat dones transgènere pakistaneses el 2020 per
formar els seus propis grups d'estudi de l'Alcorà. Avui
dia, hi ha al voltant de 62 estudiants registrats com a
estudiants a Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, on
oferim tres diferents cursos:

1) Sholat, o lliçons d'oracions diàries
2) Iqro, o lliçons sobre com llegir les escriptures en àrab
3)Tajwid, o com recitar l'Alcorà correctament i
apropiadament.

S H I N T A  R A T R I
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Aquests cursos són assistits per voluntaris d'universitats
islàmiques locals a Yogyakarta. A més d'aquestes lliçons,
també realitzen oracions junts, reben sermons i
discuteixen obertament sobre diversos temes religiosos.

Nosaltres certament rebem discursos d'odi a les xarxes
socials a causa de la nostra existència i aquestes
activitats, però tractem de no prestar gaire atenció a
aquests missatges perquè creiem que el que fem a
Pondok Pesantren Waria Al-Fatah és moralment just i
forma part dels nostres drets humans

A finals del 2015, els Estats Units van legalitzar el
matrimoni entre persones del mateix sexe.

Aquest esdeveniment va ser aprofitat per certs polítics
per augmentar l'odi contra les comunitats LGBTQ com
un mitjà per augmentar elegibilitat, i aquesta estratègia
va tenir èxit! En conseqüència, a principis del 2016, les
qüestions LGBTQ es va fer més prominent i les persones
transgènere es van convertir en una de les comunitats
més atacades a causa de la seva visibilitat a Indonèsia.
Un dels incidents més tràgics va tenir lloc el 19 de
febrer del 2016, que va marcar una època en què un
grup de musulmans fonamentalistes anomenat Front
Jihad Islam va venir a Pondok Pesantren Waria Al-Fatah,
obligant-nos a tancar les nostres activitats.

D'acord amb ells, els waria no haurien de fer cultes ni
dirigir activitats espirituals fins que es penedeixin i es
tornin homes veritables. Quan vam denunciar i vam
informar la policia sobre aquest atac, no van intentar
establir un registre de proves. En canvi, el departament
de policia va desplegar policies per protegir la nostra
escola edifici, però es va negar a iniciar una investigació
sobre Front Jihad Islam. Més aviat, se'ns va demanar que
seguíssim les demandes del grup fonamentalista de
tancar la nostra escola. 

A causa d'aquesta resposta, nosaltres comencem a
buscar ajuda del Consell Representatiu del Poble
d'Indonèsia (DPR RI), el Consell Nacional, la Comissió de
Drets Humans (Komnas HAM), així com figures públiques
influents com l'esposa del governador i les figures
religioses.

 Els nostres esforços per arribar a aquestes entitats van
portar a la creació de més protecció per a nosaltres, cosa
que ens va permetre continuar amb les nostres activitats
religioses després d'haver tancat l'escola durant 4
mesos.

D'aquest incident vam aprendre que lluitar pels drets
humans és més urgent que mai, i no només pel que fa a
les demandes de waria per dur a terme activitats
espirituals i religioses.

El 2018, vam establir una casa de seguretat per ajudar
les víctimes waria de la persecució. Aleshores vam
fundar un Grup de Suport Familiar perquè el suport
familiar és una de les necessitats bàsiques més urgents
per a la comunitat waria. 

Més recentment, el 2019, vam establir el Centre de Crisi
de Waria per brindar més assistència social a les waria
que busquen integrar-se en una societat més àmplia.

Des d'aquest punt endavant, la nostra promoció de les
waria ha tingut sistemàticament més èxit. Assistit per
una xarxa d´acadèmics, organitzacions d´ajuda legal,
clíniques de salut reproductiva i figures públiques,
podem promocionar una varietat de programes inclusius.

L'any 2020, amb l'ajuda de Bethel Indonèsia Church,
vam dirigir un programa d'adoració solidària amb Waria
cristiana que va constar de 20 participants. Em vaig
sentir alleujada i agraïda perquè vam poder finalment
estendre els nostres serveis de prec a les waria que
pertanyen a altres grups religiosos.

El 2021, durant la pandèmia de COVID-19, moltes
empreses dirigides per waria van fer fallida. La
comunitat waria també va sentir estrès emocional i
mental per no poder obtenir ingressos. Per mitigar això,
nosaltres vam poder proporcionar serveis
d’assessorament de salut mental per a les waria. A més,
per sostenir els negocis de les waria, intentem arribar a
les subvencions per poder brindar un estímul a les waria
que van intentar restaurar els seus negocis durant la
pandèmia.

Els programes que encara executem actualment
consisteixen en serveis per a dones grans waria que no
poden sostenir-se econòmicament, algunes dels quals
poden residir al refugi del Centre de Crisi de Waria
perquè puguem supervisar la seva salut física i benestar
mental. Les Waria més joves d'entre els 25 i els 30 anys
reben formació professional com a maquilladores i
massatgistes i perruqueres per introduir-les a altres
fonts d'ingressos més enllà del treball sexual i el
busking. Anomenem aquest programa “Treball
Alternatiu”, ja que esperem que aspirin a buscar
professions considerades més dignes als ulls de la
societat. A través de tots aquests esforços, esperem
minimitzar l'estigma i reduir la discriminació contra les
comunitats waria a Indonèsia.

TRANS*BAIX POWER 
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Desconstruir el cis-heteropatriarcat i lluitar
contra la LGTBI-fòbia

Teòrics com Michel Foucault van concebre les sexualitats com una cosa no natural, sinó com una construcció social.
La veritat és que la masculinitat no és estàtica ni atemporal, és històrica. La masculinitat no és una manifestació
d’una essència interior; es construeix socialment, no és originari d'una consciència la constitució de la qual és
biològica; però sí creada i concebuda per la cultura. A més de tenir diferents significats en diferents moments per a
diferents persones, saber què significa ser home en aquesta cultura estableix paradigmes en oposició a grups
considerats com a altres (extra cultura del divers): minories racials, minories sexuals i identitàries, etc.

C A S I O  P A Z

Quan pensem en la masculinitat com una construcció social, podríem
discutir la idea d'”identitat masculina” com una cosa tancada,
cristal·litzada i universal. Una identitat masculina durament criticada per
promoure la dominació dels homes, especialment sobre les dones i altres
dissidències de l'hetero normativitat, així com per promoure no sols el
manteniment de les desigualtats entre gèneres, també l'hegemonia d'un
determinat patró del masculí, heterosexual, blanc, fonamentalista, de
classe social privilegiada, per tant, impenetrable. Amb això, la masculinitat
hegemònica preval encara en molts contextos actuals, present dins del
camp de l'exercici de les masculinitats, referint-se a l'heterosexualitat
obligatòria, la racionalitat i el privilegi del poder i una sèrie de conductes i
referències que han de seguir els “homes de debò”. Això ens permet
problematitzar la LGTBI-fòbia com una de les línies que mantenen els
dominis de la masculinitat hegemònica en relació amb altres sexualitats i
expressions dissidents de gènere.

Des de la infància, l'educació sexual masculina ha produït en els homes la
idea que, per ser home, cal combatre els diferents aspectes que ho
associen amb tot allò que és femení (misoginia / masclisme / sexisme o
misoginia/ masclisme/ sexisme/ sensibilitats diverses), a més d'aprendre a
ser com a homes, acceptar la llei del/de la patriarca i els ritus que es
tradueixen en dictàmens jeràrquics, construïts a través de les dinàmiques
familiars i socials i les relacions de les quals preestablertes, abracen
creences de la superioritat masculina, en les que valors lligats a l'autoritat
i la moral familiar, com la disciplina, el coratge, la valentia i la
identificació amb la jerarquia, s'incorporen a les vivències de les maneres
de com “ser home”. D'aquesta manera, com diu Simone de Beauvoir, que
una dona no neix dona, però si es “construeix” com a dona, ha de passar el
mateix amb un home, que no neix un home, es converteix en un home. En
altres paraules, els éssers humans no estan predeterminats, o determinats
només biològicament, sinó que es construeixen socialment a través de
negociacions polítiques, així com els seus desitjos, subjectivitats i
diferències. Quan ens referim al model cis-hetero normatiu, els qui no
s'ajusten a la idea del masculí hegemònic, produïda per les regulacions de
la biopolítica i el biopoder, passen a associar-se amb la figura femenina,
“passiva i dominada”.

C A S I O  P A Z

A I X Ò  D E  “ S E R  H O M E ” :  C I S - H E T E R O P A T R I A R C A T ,  L G T B I - F Ò B I A  I
M A S C U L I N I T A T S  A L T E R N A T I V E S

- 1 1 -

Consultor en políticas LGTBIQ+



A partir de la dècada dels 80, la idea d´una masculinitat única va començar
a ser qüestionada (i rebutjada) i es comença a discutir la defensa per la
diversitat, a problematitzar i criticar les polítiques d´identitat, entenent la
identitat/subjectivació com una construcció social sempre oberta i en
constant transformació. Les polítiques d'identitat són fortament criticades
pel caràcter regulador, excloent i opressiu en relació amb les dones, el
col·lectiu LGTBIQ+, etc. 

De manera inequívoca, percebem que les masculinitats es negocien i
construeixen, per la qual cosa també poden ser desconstruïdes, és a dir, no
cal que cristal·litzin a partir d'una identitat masculina definitiva i acabada,
com passa en el procés de subjectivació de les masculinitats des de la
infància. Es veu la necessitat, per tant, de desconstruir els marcs del que
determina ser home o dona.

És quan l'homofòbia (llegiu també LGTBI-fòbia) apareix com una
manifestació arbitrària que situa l'altre subjecte com a oposat, anormal o
inferior, evidenciant així el seu caràcter sexista i excloent. En altres
designacions, aquest “altre” pot fins i tot ser considerat “no humà”
(deshumanització), relegant la pràctica “homo afectiva o trans identitària”
a l'estatus de crim abominable, amor pecaminós o fins i tot tendència
perversa o pràctica infame, marginal i excèntrica.

En aquest sentit, la LGTBI-fòbia va passar a caracteritzar-se com una
forma d'inferioritat, conseqüència directa de la jerarquia entre sexualitats i
gèneres, en què s'elevava l'heterosexualitat a un estatus superior, natural i
normal. A més, la desproporció lingüística apareix en expressions com
“camionera, bollera”, “maricó, invertit”, “efeminat” o en forma d'insults,
com “que et donin pel cul”. Aquestes expressions creen realitats
compromeses pel fal·locentrisme i el masclisme, i transmeten valors
reduccionistes que poden demarcar una identitat per als qui les reben.

I per què tot el trans i les afectivitats dissidents són tan temudes per
molta gent? Doncs que esdevenen insuportables des del moment en què
les dissidències LGTBIQ+ pretenen traspassar la frontera que separa i
jerarquitza la cis-heteronormativitat. Més que això, representa, al principi,
sentiments de por, aversió, fàstic i rebuig. Aquesta reivindicació posa en
dubte la posició de poder que ocupen molts homes cis-heterosexuals, i la
gran majoria ocupants d'una situació de poder i privilegis no es pregunten
per què gaudeixen de més drets, accessos i avantatges a causa de les
seves posicions hegemòniques, ni tampoc dels seus orígens, brindant
manifestacions de LGTBI-fòbia en les seves formes més variades, en espais
públics i privats.

Així, la LGTBI-fòbia generalitzada és la manifestació pura del sexisme. En
ella hi ha una mena de “vigilància de gènere”, ja que qualsevol relliscada
comesa per allò “masculí” en relació amb allò “femení” i viceversa és
justificatiu perquè se li torni (subjecte en qüestió) al “gènere adequat”.
Quan es dóna aquesta relliscada, la persona es converteix en traïdora i
desertora del gènere a què “naturalment” pertanyia, per la qual cosa ha de
ser sancionada.

TRANS*BAIX POWER 
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Aquesta homofòbia és un element constitutiu de la identitat masculina, i és un problema que travessa també
molts homes heterosexuals, i aquest comportament impedeix establir relacions més estretes entre ells, així com
la manifestació mútua de sentiments i afectes. Aquesta situació s'origina durant el procés de socialització
masculina i a través de la competència, la por a la debilitat, el control dels sentiments i la pròpia homofòbia, que
configuraran una forma específica i hegemònica de ser home: groller, desordenat, agressiu, violent i competitiu.
D'aquesta manera, la por de ser associada amb la feminitat i l'odi promogut contra aquests mateixos grups es
converteix en un element poderós en la construcció de la masculinitat hegemònica, ja que la producció de virilitat
es converteix en un aspecte que allunya la por al femení per a molts.

El desig de canviar i transformar les masculinitats en mecanismes capaços de trencar amb la lògica jeràrquica
tòxica entre sexualitats es converteix en un dispositiu important per combatre les discriminacions. La por i l'odi,
el fàstic i la ignorància han de donar pas a la informació i la desconstrucció de discursos i pràctiques que encara
estructuren formes de LGTBI-fòbia, havent d'ampliar els conceptes i règims de veritats restringides al model
procreatiu cis heterosexista per fer positiva la diversitat de l'erotisme sexual i identitari, pràctiques possibles en
l'obtenció de plaers, gaudis i noves posicions davant de la vida com un valor més gran. Tal com ho expressa
Judith Butler. Val la pena recordar que aquestes pràctiques LGTBI-fòbiques no s'han de restringir només als
homes, malgrat ser aquests els seus principals disseminadors, sinó que també han de servir els que són ostatges
del paradigma naturalista de la divisió entre sexes i gèneres i que no accepten persones que puguin trencar amb
els límits del sistema sexe/gènere/desig/pràctiques sexuals. També podem afirmar que les pràctiques LGTBI-
fòbiques es produeixen en les relacions entre persones i institucions, de manera que són sempre negociacions de
poder i manteniment dels models hegemònics de les maneres de ser homes i dones a les societats occidentals
contemporànies.

Les diferents afectivitats, en aquest sentit, poden mostrar-se com una contribució important per combatre la
LGTBI-fòbia, el masclisme, la misogínia i el sexisme, a través de la desconstrucció de veritats i normes
fal·locèntriques que encara restringeixen les discussions sobre les sexualitats, promovent la idea d'“identitats
múltiples” que testifiquen d'una vegada que l'ésser humà no es limita a la idea d'individu, restringida a la creença
d'un sol cos, un sol sexe, un sol gènere, sinó s'expressa en les diverses formes de diversitat humana. Molt més
que “acceptar” les diferències en les seves variants –i això no s'ha de fer només creant lleis per inhibir i combatre
la cultura homofòbica– hem de parar esment als processos de subjectivació de molts nens i nenes que tenen les
seves identitats sexuals i de gènere inicialment construïdes per discursos i pràctiques reguladores i
disciplinadores dels seus cossos des de l'espai familiar i que se succeeixen en altres contextos de socialització,
per trencar amb aquestes configuracions de discursos i pràctiques que encara legitimen el cis-heteropatriarcat i el
falocentrisme com a model únic de subjectivació, amb la finalitat d’obrir possibilitats perquè les persones
expressin les infinites alternatives per a la pluralització dels seus cossos i existències. En aquesta perspectiva,
s'anuncien noves possibilitats perquè almenys puguem construir una societat una mica més acollidora,
emancipadora, lliure de LGTBI-fòbia, menys racista, masclista i sexista, en què cap expressió de cossos, sexes,
gèneres, sexualitats, de races/colors es tornin controladores de si mateixes.
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PIONERES DE LA TRANSSEXUALITAT
A M B  E L L E S  V A  A R R I B A R  L ' E S C À N D O L !

 B E A  E S P E J O
 Fundadora de CTC - Autora de Manifest puta

Sabem que la transsexualitat, o transgenerisme va existir amb d’altres noms. Els relats de Chevalier d'Eon o de l'Abat
de Choisy van reflectir la qüestió transgènere (anomenada transvestisme a l'època) des d'una perspectiva, podríem dir,
de cert privilegi burgès. Al principi, la classe mèdica rebutjava tractar les transsexuals per considerar que érem
“homosexuals extrems”, ergo criminals i perseguides mitjançant lleis. Als marges de l'atenció mèdica es van situar
professionals que, desacreditats per la medicina ortodoxa, van decidir donar cobertura a la transsexualització.

Si fins aleshores els homes i les dones estaven obligats a transitar per un gènere sense fissures, les trans, de sobte,
van capgirar la situació. En principi, van ser aquelles transsexuals que es van fer famoses (moltes d'elles van sortir de
la pobresa) les que van aconseguir visibilitzar aquests aspectes que es deslligaven de les ortodòxies del gènere. (Cal
preguntar-se com van sobreviure les trans dels 50 –que no es van fer famoses– en àmbits tan discriminadors, propis
de la societat normativa i moral de l'època).

Sense oblidar lluitadores menys famoses com Silvia Rivera (Stonewall 1969) o Renée Richards (primera trans a
competir en el tennis femení i entrenadora de Martina Navratilova), heus aquí una mostra significativa de les que van
ser “noves estrelles de la discòrdia”.

Serveixi aquest homenatge a aquelles que van ser un
innegable referent per a moltes que vam aparèixer després.
Elles van demostrar, fins i tot sense proposar-s'ho, que es
pot ser i viure com una desitja, tot i tenir com a teló de fons
el jou de la moral, l'asfixiant normalitat i el descrèdit
polític.

Als anys cinquanta, després del poc conegut cas de Lily
Elbe (a nivell mundial), l'americana Christine Jórgensen es
presentava com el primer canvi de sexe. Aclamada a tots
els mitjans de comunicació en debats sensacionalistes i
sovint humiliants, Jórgensen va obtenir, gràcies,
precisament a tota aquesta controvèrsia i espectacle, una
indubtable popularitat que li reportaria grans beneficis
econòmics. Christine Jórgensen   - Data de naixement:1926

Coccinelle (terme que significa marieta) seria la segona trans a
canviar de sexe, o almenys així es va promocionar davant del
públic en espectacles i premsa. Desllenguada i procaç, mai no
va amagar la seva transsexualitat, de la qual presumia, per
haver-li proporcionat una vida “deliciosament escandalosa”. 
Les seves activitats cabareteres van servir per donar-se a
conèixer a les millors sales d'Europa, i tal com ella mateixa
descrivia, rebre grans sumes de diners i caríssims regals per
part d'homes enardits pel seu atractiu i peculiaritat.

Coccinelle  - Data de naixement: 1931

- 1 4 -



TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Alguna cosa així devia passar a Dolly Van Doll, que, després del
seu periple pels cabarets europeus, acabaria convertint-se en
una empresària d'èxit. A Barcelona va dirigir durant dècades
l'exitós local d'actuacions Belle Epoque, situat al carrer
Muntaner de Barcelona. 

A la seva biografia: “De nen a dona”, redactat per Pilar Martos,
Carla Follis, nom real de Dolly, relata la seva infància “entre
bombes” en plena segona guerra mundial. També ens explica
el posterior bagatge personal.

Dolly Van Doll -Data de naixement: 1938

April Ashley, la que va ser model als cinquanta, als seixanta va
passar a ser coneguda com la primera trans a Anglaterra que
canviava de sexe. Propietària d'un restaurant, duia una vida
burgesa de dona casada, fins que el seu marit se'n va divorciar
acusant-la de ser en realitat… un “homosexual”. El tribunal li va
donar la raó i va generar controvèrsia mediàtica sobre el seu
cas. Passaria a ser una militant pionera a favor dels drets trans.

April Ashley  -Data de naixement:1935

Menció a part mereix Amanda Lear, la més internacional de
totes. Les llegendes situen Amanda en un local anomenat
“Gambrinus”, situat al raval barceloní, on amb el nom de
“Peki d'Oslo” va iniciar la seva carrera cap a la fama. No
trigaria a convertir-se en model de Paco Rabanne i,
posteriorment, en musa de Salvador Dalí, que li va dedicar
frases amb epítets tan controvertits com: “Amanda posseeix
el crani més bell del món” o “Amanda s'ha operat, ha perdut
la intel·ligència”. Amanda Lear 

Data de naixement: 1939
Amanda Lear amb Salvador Dalí.

Acostumada a generar polèmiques, Lear, va triomfar internacionalment a finals dels setanta com a cantant de la
música disco (alguns van definir la seva veu com a “sexualment cavernosa”), fent-se amb David Bowie, Brian Ferry,
Mick Jagger i altres coetanis artistes de la dècada. Famoses van ser, al nostre país, les seves declaracions en afirmar
haver desvirgat Miguel Bosé. 

A Itàlia, Eva Robins s'enlairava al final dels setanta amb
pel·lícules de baixa qualitat com “La màquina de l'amor”,
pel·lícula eròtica, molt de l'època, que suposaria un revulsiu
per a les mentalitats ortodoxes. Robins, mostrava els seus
atributs femenins i el seu penis al nu en tòrrides escenes
lèsbiques amb una exuberant actriu brasilera: Ajita Wilson.
(Més tard, Wilson, confessaria ser també una trans operada)

Eva va aconseguir un èxit a Itàlia a través d'entrevistes que
disseccionaven els aspectes més íntims, tal com ella
manifestava. Tot i això, i per increïble que sembli, el que més
caracteritzava el personatge era l'admiració que despertava
en el públic. Lluny de grolleries o interpel·lacions masclistes,
la carrera d'aquesta actriu es va refermar, i actualment és una
icona a Itàlia.

Eva Robins-Data de naixement:1958 Bea Espejo i Eva Robins a les 
jornades de transsexualitat,
Bolonya 2000- 1 5 -
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Paral·lelament, Bibi Andersen apareixia com la trans més cridanera i
revolucionària de la transició espanyola. Habitual en revistes com Lib o
Interviú, Bibi es va fer coneguda per al gran públic a la cèlebre entrevista
televisiva concedida a les periodistes Mercedes Milá i Isabel Tenaille.

Comentant generosament la seva transsexualitat, Andersen es convertiria
en el descobriment de l'època amb titulars periodístics com ara: “La dona
més maca d'Espanya és un home”.

Com que el nostre “castís” país semblava disposat a exalçar i mofar-se a
parts iguals del personatge, Bibí va passar a anomenar-se Bibiana
Fernández  amb el propòsit d'esquivar l'assetjament transfòbic dels mitjans
de comunicació. Gràcies a Pedro Almodóvar aquesta actriu, que anteriorment triomfava en espectacles eròtics,
aconseguiria el reconeixement. Potser l'ajudo (en part) eludir la polèmica sobre la seva transsexualitat de la qual no
tornaria a fer ostentació. 

Aquestes trans històriques van representar, sens dubte, una elit; però també van ser la part més visible. I crida
l'atenció la manera com la societat de l'època, dotada d'un costumisme moralista, admirava aquelles persones que
representaven l'heretgia del gènere i el sexe.

Bibi Andersen -Data de naixement:1954

Beneïda heretgia va haver de ser la vida per a
aquestes dones que van transitar per l'èxit i

l'opulència gràcies a aquestes contradiccions socials
que, avui dia, continuen generant polèmiques i

expectació.

Bea Espejo -(foto, any 2002)
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L’ACCES A L’ENERGIA,
UN DRET

FOMAMENTAL DE
CIUTADANIA

Sovint les situacions extremes, inesperades o no
previstes ens fan prendre consciencia de la importància
d’allò que creiem garantit i en obliga a reflexionar sobre
les seves bases i funcionament.

Va succeir amb els treballs declarats com imprescindibles
durant la pandèmia de la COVID, on feines de neteja,
distribució i subministres d’aliments i altres productes
basics van fer aparèixer davant nostre la munió de
persones que cada dia treballen per fer-nos que disposem
d’aquells elements bàsics per la nostra subsistència. Un
seguit de persones fins aquell moment invisibles a les
que no es reconeix ni econòmica ni socialment la seva
important funció. Dissortadament, hores d’ara no
s’observa que globalment hàgim après la lliçó.

Ara, amb la invasió d’Ucraïna que Putin va engegar el
passat 24 de Febrer, l’hi ha tocat el torn a l’energia. 

Que l’accés a l’energia, junt amb l’aigua, ha estat sempre
un element amb un valor  estratègic, ho demostren les
lluita per la possessió del foc entre el nostres primer
avantpassats. 

La diferencia es que si be l’aigua ha arribat als nostres
dies amb el reconeixement de que es un bé públic
d’origen natural al que tota persona té d’accés - raó per la
fins i tot és poden exonerar de contribuir a les despeses
de captació, tractament, transport i distribució en cas de
necessitat social - l'energia no té encara la consideració
de dret fonamental i per tant és el mercat i no el dret
públic el que ho regula.

Però no fa falta anar tant lluny en el temps, la superació
del la confrontacions de la Segona Guerra Mundial i el
principi de la constitució de l’actual Unió Europea, - el
major projecte polític mai endegat per assegurar la pau a
Europa  - es fonamenta en el tractat de la CECA, que
regulava el funcionament dels mercats de l’acer i el
carbó, els dos elements fonamentals sobre el que es
basaven les economies industrials de centre Europa. 

Amb l' evolució de les bases de l’economia productiva de
bens i serveis d’aquesta part del mon aquest factors
estratègics han evolucionat donant un paper més
preponderant a la tecnologia de la informació i la
comunicació, els mercats de capitals (enlloc dels
capitalistes) i l’accés a fonts d’energia relativament barata.
Tot això en el marc d’una creixent globalització dels fluxos
de capitals i productes que ha fomentat la
interdependència entre els països, per garantir la
satisfacció de les necessitats de les seves ciutadanies.

Diuen els principis físics, que “l’energia ni es crea ni es
destrueix, només es transforma”. Això ens situa davant de
la necessitat de tenir present quins elements de la
naturalesa  contenen la energia que volem utilitzar i com
la transformen per tal que facin funcionar les maquines i
aparells que produeixen el bens i serveis que consumin.

L’evolució tecnologia actual ens porta a que en les
societats desenvolupades, com la europea, el consum
energètic es faci majoritàriament a partir de productes
elaborats:  l’electricitat, els combustibles d’hidrocarburs
(benzina, dièsels, etc.) i el gas. El carbó està ocupant un
paper cada cop mes residual, no així en les economies en
desenvolupament que utilitzen tecnologies menys
desenvolupades.
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D’aquestes formes finals d’energia dues, els hidrocarburs
i el gas, són clarament insostenibles en el temps per
garantir-ne la seva sostenibilitat ja que provenen de la
transformació de combustibles fòssils i aquest són finits
i cada cop més difícils i costosos d’obtenir. 

El doble problema és, duna banda, que sobre aquestes
dos fonts energètiques es sostenen aspectes tan bàsics
como el transport, la producció industrial
energèticament més intensa i una part important del
consum domèstics i així com que els hidrocarburs que
ara estem cremant per funcions bàsiques, com moure’ns
o escalfar-nos, són la matèria prima per l’obtenció
d’altres productes de més valor afegit (com ara els
medicaments) i de l’altre que la seva substitució per
altres fonts d’energia renovables trenca amb hàbits i
necessita d’inversions que fins ara no havien tingut els
estímuls econòmics suficients per produir-se.  

L’energia elèctrica té una situació molt diferent. Té
avantatges com el fet que pot utilitzar un ventall de
fonts energètics primàries diferents algunes d’elles com
l’eòlica, la fotovoltaica, la hidràulica o la de la biomassa,
que son clarament renovables i per tant inesgotables;
però també es cert que hores d’ara manté inconvenients,
ja que al seu torn incorpora altres fonts energètiques
que no compleixen aquestes característiques com ara
els hidrocarburs, el carbó, el gas o las nuclears, totes
elles a més a més del seu caràcter de finites, produeixen
greus problemes de contaminació atmosfèrica i física.

Amb aquest panorama que ja ens impulsava a accelerar
el canvi de les fonts d’obtenció i us d’energia no
renovables per altres renovables s’ha vingut a sumar
l’efecte la utilització del jaciments de petroli i gas
situats a Rússia com arma de guerra i pressió sobre
Europa per tal que deixi de donar suport a Ucraïna en la
seva lluita contra l’agressió decretada per Putin, en
defensa de la seva unitat territorial i de rebuig a una
invasió armada injustificada i injustificable.

Els talls de subministrament de gas i petroli rus a un
part d’Europa, ha encarit  el seu preu per un simple
efecte de oferta i demanda i posat en evidencia la
insuficiència de les interconnexions existents a Europa,
que d’existir podrien deixar sense efecte aquesta posició
de domini global que exerceix el dirigent rus. 

Aquest encariment de l’accés a l’energia – amb efectes
tan negatius sobre la ciutadania i l’economia-  no fa sinó
posar en evidencia la necessitat d’un canvi radical, és a
dir fins a l’arrel, en aquesta matèria. 

D’aquí que la primera reacció d’un pla per abaratir el seu
preu sigui la reducció del consum de la mateixa i per
tant del gas i el petroli necessari per produir-la, així com
la instal·lació i posada en funcionament de fonts
d’obtenció d’energia elèctrica renovables i no
contaminants (eòlica i fotovoltaica), la utilització
responsable de la hidràulica i la biomassa. Sense oblidar
l’acceleració de la investigació sobre noves fonts
d’energies renovables, com ara el hidrogen verd.

Però això, requereix d’un temps i la ciutadania que ha de
pagar el rebut a final de mes, és el que no té.

Actuar sobre aquest problema comporta modificar les
regles del funcionament del mercat elèctric europeu,
dissenyades per un preu dels gas molt baix. Aquestes
regles que cal canviar actualment permeten que tota la
electricitat que es consumeix s’hagi de pagar al preu
més car dels subministradors que necessitem. 

Així doncs aquest sistema de subhasta marginal fa que
només que necessitem UN KWh produït amb el gas
natural al altíssim preu actual, TOTS els MGWh que
consumin s’han de pagar a aquest preu. La coneguda
com excepció ibèrica, perquè nomes funciona a Espanya
i Portugal, permet trencar aquesta contaminació de preu
i fixar que la resta de KWH només es pagaran com si el
preu del gas estigues a 40€ i no al preu que es cotitzi al
mercat que aquest dies s’ha situat al voltant dels 200€. 

Les mesures actuals són doncs de caràcter urgent i
conjuntural, van en la bona direcció d’abaratir el preu de
l’accés a l’energia elèctrica i el combustibles fòssils, però
no resolen el problema de fons. 

Per això calen actuacions estructurals
de caràcter físics però també d’ordre

polític. 

Entre les primeres apareixen: la posta en marxa de més
instal·lacions de generació elèctrica d’origen renovable
de tot tipus; el desenvolupament massiu de nous
combustibles renovables (hidrogen i/o biomassa); la
potenciació de les xarxes de distribució energètiques
(elèctriques i gasistiques) per garantir la seguretat i
estabilitat del subministrament; l'increment de la
interconnexió de les mateixes; la substitució dels
elements transport de persones i mercaderies de
combustió per impulsió elèctrica o amb combustibles no
renovables i no contaminants. 

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A
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TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Tot això requereix força inversió i una clara voluntat
política, perquè cal superació d'hàbits i costums
ciutadanes (mobilitat en vehicle privat, consum
energèticdomèstic ineficient) però sobre tot superar els
obstacles que posaran els potents sectors que hi ha
darrera de les corporacions que dominen el sector
energètic en tota la seva cadena de valor: extractiva
(petrolíferes, mineres, gasistes), transformadora
(refineries, elèctriques) i transportista-distribuïdora, així
com dels sector productius que aquest canvi deixa
obsoleta la versió dels seus productes. 

Els Fons Next Generation generats per resoldre la crisi
econòmica deriva de la pandèmia de la COVID ja tenen
aquesta orientació i són una expressió d’aquesta
voluntat política per endegar una veritable transició
energètica de les bases de la nostre economia i
funcionament fent-ho més sostenible. 

Ara toca que Europa faci un altre pas polític endavant, 
 des de la concepció que l’accés a l’energia és un dret
fonamental de les persones en aquesta societat que
explica i justifica la intervenció en les regles del joc del
seu funcionament i on l'interès públic es situí per sobre
dels interessos dels privats. 

Començant pel sistema de fixació del preu (mercat
elèctric) que situí las tarifes en la retribució dels costos
d’obtenció, transformació, transport i distribució de les
matèries primeres en cadascuna de les seves formes i no
d’un joc especulatiu on un numero reduït d’operadors
manega en funció dels seus interessos financers els
preus finals que ha de suportar la ciutadania que
accedeix a l’energia. 

J O S E P  M A R I A  R A Ñ É
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Va néixer nen, el segon més petit de cinc germans, i la
primera motivació que recorda era la de guanyar el seu
germà als escacs. Passant pel tennis taula, el futbolí (del
qual fins i tot va escriure un manual) i per un grup
excursionista, la Natàlia Parés va trobar finalment un refugi
de tranquil·litat en els escacs. “Davant del tauler vaig
començar a sentir-me bé. Concentrar-m’hi va fer que tothom
al meu voltant desaparegués”, recorda.

Parés ha tingut una trajectòria brillant, arribant al Campionat
del Món juvenil de 1974 a Manila i enfrontant-se durant els
anys 80, als millors jugadors d’Espanya, i fins i tot a Gary
Kasparov durant una exhibició de simultànies a Barcelona, el
1988.

“els escacs femenins se segueixen tractant
amb mentalitat paternalista”
Entrevista a Natàlia Parés 

Una vegada va completar el seu trànsit social, l’escaquista va necessitar aïllar-se de l’esport durant uns anys. De 1998 al
2008 es va concentrar en la militància dels drets de les persones trans, assumint la presidència del CTC (Col·lectiu de
Transsexuals de Catalunya) i de la FAT (Federación de Asociaciones de Transexuales del Estado español).

Parés només ha competit una vegada en la categoria femenina. “Ho he volgut evitar per no donar un titular masclista en
cas de guanyar, que també s’hauria de veure”, precisa. “Vaig tenir la sort de perdre, i es van oblidar de mi”, explica.

No fa gaire atenció als títols ni al palmarès, però recorda amb especial il·lusió haver-se proclamat campiona d’Europa per
correspondència a la seva categoria, en una competició que va durar 10 anys quan encara no existien els ordinadors.

Mestre FIDE, Parés podria ser Mestre Internacional: “no se’m va concedir per un decalatge entre les normes. No hi vaig
insistir, tot i que havia assolit 2.380 d’ELO. En qualsevol cas, no em preocupa”, explica.

Avui compta amb 2.260 d’ELO, però juga per passar-s’ho bé. “Si penso en l’ELO no podria jugar. Això és problemàtic, perquè
fa que les jugadores més brillants no es trobin en tornejos amb les que pugen, ja que les perjudica molt”, explica. Per a
Parés, “cal potenciar la interacció de l’elit amb la base, donar a conèixer referents i augmentar el nivell de les jugadores”.

Però, per a Parés, les llicències femenines no creixeran
fins que les administracions no pressupostin “finançar els
tornejos, establir programes de beques d’estudi i
equiparar el sistema de premis, perquè les dones també
es puguin dedicar professionalment als escacs en el
nostre país”.

Tot i reconèixer que avui en dia ja moltes joves rebutgen
l’esquema tradicional de realització personal que impedia
apostar per la seva pròpia carrera esportiva, Parés creu
que s’arrossega una manca de reconeixement i visibilitat
de l’esport femení. “Quan els mitjans es fan ressò només
de les competicions masculines, el missatge que donen
és: podeu jugar, però no és important. Ells competeixen a
escacs, i vosaltres teniu un passatemps”. Això ho vivia als
anys 80 i segueix passant ara. Els escacs femenins se
segueixen tractant amb mentalitat paternalista”, explica. 

Ja jubilada, Parés segueix combinant la seva militància
LGTBIQA+ amb la seva passió pels escacs.
“Quan em conviden a impartir tallers de gènere a les
escoles, solc acabar plantejant als alumnes algun problema
d’escacs a la pissarra”, s’enorgulleix.

“Els escacs, per a la canalla, aporten concentració,
autoestima i un espai de relació amb els altres”, rebla.

Natàlia Parés entoma ara un viatge en autocaravana de sis
mesos, per Espanya i cap al nord d’Europa, però sempre
amb ganes de seguir jugant a escacs.

M E R I T X E L L  T U R Ó  S I L A N E S  
UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya)

- 2 0 -



COSOS, PODER I GUERRES
 B E A  E S P E J O

 Fundadora de CTC - Autora de Manifest puta

Gail Petherson, Judith Butler, Virginie Despenses, Dolores Juliano, Itziar Ziga, Valeri
Tasso, Empar Pineda, Cristina Garaizabal, Raquel Osborne, Amarna Miller, Beatriz
Preciado, Carla Corso, Ruth Mestre, Sylvia Borren, Margarita Carreras, Isabel Holgado,
Grisélidis Réal … La llista és interminable. I… qui són?

Són les veus de tantes dones que, bé de manera professional, esporàdica, o atencional, coneixen de primera mà
l'eternament controvertit assumpte de la prostitució; aspecte que els serveix per posicionar-se a favor de les
veus de les prostitutes. I sí, són feministes, de les de veritat!, aquelles que empatitzen i es posen al costat de
les dones més indefenses i estigmatitzades.

L'últim nom de la llista és Shon Faye, una transperiodista anglosaxona, escriptora d'un assaig titulat: –TRANS.
Un al·legat per un món més just i més lliure–. Una obra imprescindible, des de l'anàlisi política i social, per
entendre les imprecacions per les quals transita la interpretabilitat de gènere, culpa de les nostres puritanes i –
per moments– psicòtiques societats.

Contrasten aquestes veus, plenes de discursos realistes i anàlisis encertades a l'hora de disseccionar el prejudici
–des de la mateixa base–, amb aquest altre “feminisme” sistèmic, entestat a accedir al privilegi (que no dret)
del poder amb les mateixes regles que les nostres “impecables” societats van inventar. Tenim motius per
pensar que l'ostentació del poder per part de les dones sobre la resta d'individus no ens portarà al mateix tipus
de resolucions que les que neixen del “nefast poder masculí”? Ja hem oblidat Margaret Tatcher i la seva guerra
de les Malvines, per posar un exemple? Ens porta la paritat pel camí sobradament transitat del constructe
violent i jerarquitzat que l'humà va inventar?

Sylvia Borren ens alertava: “En fer una anàlisi del poder i fer una mirada al món… arribem a la inequívoca conclusió
que estem en una situació de feudalisme global”.

A les portes d'un possible Armagedó i després d'entreveure els secrets, no ens passen desapercebuts els
protagonistes que ens han portat a una situació tan dramàtica; així com les misèries, els interessos creats, la
confraternització amb els criminals, la indiferència dels Estats davant de les carnisseries provocades per les
més prestigioses autoritats. I ens queda cara d'idiotes quan el conflicte es genera a les portes de les nostres
societats. I sí, per activa o per passiva, tots estem a l'all. Per activa, els que manen; eterns déus tirànics a la
terra; per passiva, els ciutadans servils, eterns pagafantes, sempre disposats a relativitzar els danys mentre
només afectin els que es troben per sota del nostre escalafó. I cal pensar si alguna vegada hem deixat d'estar
en guerra, inconscients d'això mentre no perillés la nostra pell.

En contrast amb allò dantesc de la situació bèl·lica actual, les manifestacions d'aquest darrer 8-M, especialment
a Madrid, em tornen imatges pintoresques, surrealistes pel context, gairebé pròpies d'alguna escenificació
Montypythoniana. (Potser és que determinades frivolitats de nens i nenes rics contrasten massa amb el
cataclisme de les imatges que apareixen a les notícies. O potser em falta aquesta fina sensibilitat petitburgesa).

Inquietuds a dos bàndols, suposadament, polaritzats: Abolir la prostitució, la hipersexualització i desacreditar
qualsevol reivindicació trans. A l'altre bàndol: acabar amb el patriarcat a base d'exigir una participació més gran
dins del mateix.

Pel que fa a la postura abolicionista de la prostitució i la hipersexualització de la dona (tema proritari per a les
nostres dones burgeses), caldria ser específics sobre què és el que es pretén abolir. El comerç sexual, així com
més gran, per descomptat no!, ja que moltes d'aquestes senyores també en participen. Potser no és comerç el
matrimoni per interès, acceptable en determinats supòsits jerarquitzats (la reialesa, sense anar més lluny). No
és prostitució tota la interminable llista d'amants, ben remunerades, de les majestats i altres jerarques? Són
esclaves o ximples aquestes senyores? Són ells perillosos agressors i cosificadors? Caldria dedicar esforços i
diners a rescatar-los? S'immiscuiran les futures lleis abolicionistes a les seves entrecuixes?
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Si observem bé, no és la prostitució en si (assumpte de marcada transversalitat i present en tota mena d'àmbits)
allò que es persegueix, sinó la prostitució que exerceixen les dones pobres, ja que aquest assumpte –de-
simbolitzat obliquament gràcies a l'eufemisme– hauria de ser un dels molts privilegis per a ús de les dones
“acceptables”. Sembla que no és el mateix ser una “vulgar prostituta”, que una “veritable amant, seduïda per
l’eròtica del poder”. Per tant, la bufetada abolicionista se l'endurien aquelles que “porten la fama”. La persecució,
una vegada més, s'acarnissaria amb les dones pobres. Desacreditades amb mentides estadístiques, filosofies
estigmatitzants i psicoanalítics discursos intrusius que les desterren en la clandestinitat i la deshumanització.
Pobres, sexuals i impresentables, sort tindran de no acabar moltes a pals per les forces de l'ordre. (Com els passa
a molts africans que fugen de la gana).

Pel que fa a la hipersexualització… on comença i acaba? El llenguatge procaç i descarat és un recurs simpàtic –i
fins i tot transgressor– quan el fan servir les dones sexualment menys amenaçadores, més normaletes. El tema
de les vestimentes tampoc resulta a hores d'ara una cosa especialment escandalosa. Aleshores, què és el que és
realment molest? Alguna qüestió visible més enllà d’aquests aspectes? Des del meu punt de vista, és el cos, els
cossos de dones que anomenem estereotipades (vulgarment: “tietes bones”). I no és cap actitud allò que provoca
tanta animadversió, sinó el fet que aquests cossos existeixin. Perquè potser totes som belles i desitjables, però
quan apareix una que representa amb el seu cos l'essència del desig… els ganivets volen.

“…El 1982, la meva agència em va posar en contacte amb unes periodistes de la desapareguda revista Actual que
mostraven interès per les models…” “…L'entrevistadora em va llançar les previsibles preguntes ràncies del tipus: Et
fiques al llit amb els teus clients…?”

“…Quina va ser la meva sorpresa quan va aparèixer l'entrevista publicada. El text que acompanyava les meves fotos i
les d'algunes altres models, totes identificades amb noms i cognoms, estava signat per Lidia Falcón com a
coordinadora. Falcón no era la persona que m'havia entrevistat, ni la que havia contactat amb la meva agència…”

“…Aviat vaig esbrinar que era advocada i presidenta vitalícia del Partit Feminista espanyol. Al seu article les models
érem descrites com a estúpides nines, caputxetes embruixades per la seva pròpia imatge i l'admiració pública, i
totalment inconscients dels perills de la professió. Entre altres falsedats, se suggeria que jo cobrava per mantenir
relacions sexuals amb els meus clients (què, erròniament, assumien eren sempre homes). Estranyament, a la calúmnia
de Falcón, el petit piano de la meva família i les fotos d'un viatge que vaig fer a Nova York eren citats com a prova dels
beneficis obtinguts mitjançant les meves suposades activitats sexuals. Era obvi que, amb una falta absoluta de respecte
a la veritat, les autores s'havien servit dels nostres noms, fotos i detalls biogràfics per defensar una postura adoptada a
priori: equiparar el treball de model amb la prostitució…” “…Dites al·legacions no només eren falses –constituint així
un libel en tota regla i una manca d'ètica periodística–, sinó que també semblaven assumir una noció de les prostitutes
o treballadores sexuals com a persones moralment reprovables, una posició de la que discrepo...”

“... Falcó no va ser l'única. Havia expressat una mentalitat hipòcrita a que les meves companyes i jo vam haver
d'enfrontar-nos en alguna ocasió procedent de dones joves, generalment burgeses, que ens percebien com a
amenaçadores competidores en les seves tasques de caça o pesca (i conserva) de marit…” ( Patricia Soley-Beltran–
Divinas-ed Anagrama).

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Sembla que no n'hi ha prou amb erradicar putes, també dones que poguessin
interpretar-se com a tals i acabar així amb la imatge sexuada de les que no
juguen a la mateixa lliga. I és que el gran valor d'imposar una sexualitat
políticament correcta i idíl·lica (que ja ho deia la cobla franquista: “L'espanyola
quan fa un petó és que fa un petó de veritat”) consisteix a eliminar del mapa allò
que sempre va representar el valor del que és herètic. I per què no dir-ho, amb
aquesta mena de sexofòbia, tornar-nos a la sexualitat sacra i, en certa manera,
ressuscitar la Santa Inquisició –aquesta vegada amb perspectiva de gènere–.

Mentre el món sembla enfonsar-se per moments, escoltem les noves influencers.
Per exemple, Ana Patricia Botín. És clar, em pregunto si la fina sensibilitat de la
nova i enlluernadora referent assisteix a totes aquelles dones l'entitat bancària
de les quals hagi despullat dels seus habitatges. Tindria a veure alguna cosa
amb el feminisme?

- 2 2 -



Les imatges heroiques de dones armades en el conflicte bèl·lic, al bàndol dels
ucraïnesos enfrontant-se contra els soldats russos, ens criden poderosament
l'atenció. (La maleida guerra semblaria corroborar que nosaltres som honroses
lluitadores. Alguna cosa per celebrar?). Però… què passaria si veiéssim dones
soldats al bàndol de l'exèrcit rus disparant contra les seves homòlogues
ucraïneses? Ens semblaria feminista i honrós? Assistiríem a una feminització
de la violència? Ens preguntaríem on ens ha portat la feliç paritat?

TRANS*BAIX POWER 
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Veure dones plorant, lamentant-se de dolor, no només sembla preocupar-nos,
per moments sembla complaure'ns. (Potser ens recorda la verge Maria?). Els
mitjans es posen les botes exhibint imatges icòniques del “patiment” femení,
també infantil. (En un canal, varen repetir diverses vegades consecutives la
mateixa escena: el primer pla d'un nen plorant i colpejant el seu pare en
protesta per la dolorosa separació de tots dos per culpa de la guerra. Per
moments no sabem si estem assistint a una imatge que desperta empatia, o a
un morbós espectacle de pura pornografia de dolor i sadisme mediàtic).

El patiment femení sembla merèixer tanta credibilitat com admiració. A més,
llueix molt bé a les fotos… Al contrari, el plaer de la carn ens col·loca a la
diana de la polèmica, a la prioritat reivindicativa que ens alliberi de l'horror
de la sexualitat incorrecta i, per tant, de les lleis abolicionistes. Perquè aquest
és el problema que tindríem les “hipersexuades”, que som unes víctimes, en
oposició a les que pateixen, que són unes heroïnes. “Carn = pecat”. 

Com que el dolor ens engrandeix, és clar, al final apareix la impostura, la
hipocresia: “Quin plaer vaig sentir en parlar ahir a la nit en directe. Cinc
prostitutes, una d'elles vella, però que no se'n penedeix de res, al contrari que les
hipòcrites i ploraneres Ulla, Bárbara i Jeanne Cordelier, putes antanyones que es
lamenten del seu passat i pretenen rehabilitar-se fent-se passar per petit burgeses
puritanes. Quina creu de ties!” – Grisélidis Réal.

Sembla mentida com la retòrica de l'estimació inquisidora desplaça les
atencions i inquietuds en sentit invers. Quan ens preocuparem de les veritables
víctimes i deixarem en pau les que no haurien de ser-ho, si no fos perquè suporten
els nostres criminals criteris?”

El discurs TERF està inspirat en les anàlisis “psicointrusives” de Germaine
Greer, la reina de la transfòbia. En el seu discurs les trans som representades
com a homes violadors per apropiar-nos d'un cos que no ens pertany. No
queda aquí la cosa, en un salt qualitatiu que corrobora la nostra perversa i
miserable existència (perquè conformar-se?), som descrites com a “violadors
de la mare i matricides”.

Que no s'estengui el pànic, no totes les transfòbiques són iguals. Més
modesta per aquestes latituds, Laura Freixas, es permet reflexionar sobre la
suposada impostura trans: “El gènere no és una identitat a protegir, sinó una
construcció social que ens oprimeix, per tant, les dones trans són homes”.
Mitjançant aquesta metonímia oblida especificar quin gènere és el que ens
oprimeix, el propi o l'aliè? Entenc que si el nostre gènere trans és una
construcció social, el seu també. Per què considera que som homes? Per la
genitalitat? Entenc que si el nostre gènere no és una identitat, el seu tampoc.
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Reduïda la identitat, en aquest cas femenina, a una qüestió genital
(cosa que descriuria les dones com a vagines amb potes) i ja que la
pròpia etimologia descriu, injustament, l'individu des de la
manifestació del gènere (homes i dones, en comptes de fer-ho) de
penis amb potes o vagines amb ídem…), la conclusió seria que el
gènere no existeix, que no hi hauria d'haver homes i dones, i menys
legalment; sí, potser, penis i vagines. D'altra banda, ja que allò
inexistent resulta al final irrellevant, i ja que se suposa que el gènere
masculí és la construcció que oprimeix el femení, reivindicar aquest
últim seria una forma d'abolir el primer, el gènere tirà. Així tots els
individus seríem dones, independentment dels penis o les vagines. És
clar que també podríem situar-nos en l'àmbit del no gènere i, per tant,
seria irrellevant l'ús interpretable que féssim d'una cosa inexistent. Si
la nostra identitat, la de tots, no té gènere… què importa el que un
esculli, ja que només existeix des del que és interpretable? I si resulta
que la identitat de gènere sí que existeix i els individus ho tenim per
què no escollir, democratitzar, reinventar aquell que et representa?

No és conscient, aquesta il·lustre transfòbica, de la paradoxa en què es
rebolca i la finalitat de la qual pretén desacreditar els qui existim: les
trans. Tampoc de la intencionalitat de les nostres reivindicacions, que
no són altres que les de recuperar la nostra humanitat davant la
deshumanització perpetrada per un masclisme, que ens va donar la
puntada de peu per no ser “veritables mascles”, i un feminisme, a
l'altra banda, que ens la torna a donar per no ser “veritables femelles”.
Per no existir el gènere, sembla que no es priven de donar bones
puntades de peu al nostre. (Aclareixo: la nostra lluita no consisteix a
competir al concurs de Miss cromosomes, sinó a aconseguir d'una
vegada que ens tractin amb respecte i humanitat).

En qualsevol cas, he de dir que, personalment, considero que sóc una
persona amb cervell de dona que va néixer sense una vagina, al
contrari que la senyora Freixas que seria (aplicant la seva pròpia
teoria) una vagina que va néixer sense un cervell de dona.

Mentre que el “feminisme” sistèmic de les nostres dones del primer
món s'ocupa de donar forma legal a les seves inquietuds (en el fons, i
en la forma, terriblement misògines), les veritables víctimes del poder,
les perseguides, assassinades, les precaritzades, segueixen sense
trobar lloc al selecte “club de dones del primer món”, lloc d'aquelles
que estan a punt d'assolir el preat tresor de què gaudeixen els seus
homòlegs… els que exerceixen el poder!, els mateixos que ens
segueixen portant per guerres , violència i han ressuscitat el fantasma
del Ragnarok. I mentre les precàries paguen l'ànec de tantes
carnisseries i misèries que ens venen a sobre, algunes privilegiades
semblen submergides en les seves conteses personals: carregar-se a
les transsexuals, a les prostitutes, a les hipersexuades…

I és que al món hi ha dones sensibles, empàtiques, que tendeixen
ponts, que busquen solucions; i altres que són “llobes amb pell de xai”,
disposades a instrumentalitzar dolors aliens, a prosperar a costa de les
causes de les veritables protagonistes; dones que exerceixen el poder
amb veritable devoció mentre trepitgen les més apartades de l'estima
social. I ara, davant de les nostres guerres properes, de nou el
fantasma de la guerra a escala global. Amb el promiscus que som els
humans a l'hora de menysprear i trepitjar el proïsme, el més rar serà el
dia que no hi hagi guerres.
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En aquest article proposarem a la persona lectora diferents aproximacions al joc d’escacs que avui son predominants
com son el joc per mitjà d’Internet. Queda una mica enrere la bonica època d’anar a un club d’escacs o a una cafeteria
i fer una partida amb algú que hi trobaves, passar-te una bona estona jugant amb els amics... Catalunya encara té
nombrosos clubs d’escacs que tenen socis, però la vida social dels mateixos es pràcticament inexistent. 

Alguns clubs, per mitjà d’activitats periòdicament programades, intenten que els socis s’acostin al local social
organitzant-hi un torneig, unes ràpides, unes classes, etc., però la veritat es que amb la vida atrafegada que portem,
quan sortim de la feina no solem anar al club, anem a casa i si volem jugar engeguem l’ordenador i connectem a
qualsevol servidor d’internet i allí trobem milers de persones connectades de tot el mon. Avui en dia juguem per
Internet i només les competicions oficials es fan OTB (“over the board”, sobre-el-tauler). Té molts avantatges Internet i
també inconvenients... 

Quins llocs existeixen per jugar a Internet? En la meva experiència, i reconec que la cosa ha canviat en el temps i
encara pot canviar, la majoria de jugadors tot i que prefereixen una plataforma específica, juguen en varies,
probablement coincidint amb els amics que també les utilitzen o senzillament perquè els hi agrada la interfície del
programa. En faig una relació d’alguns llocs d’Internet per jugar per tal d’animar a qui llegeixi aquest article a que
jugui a la xarxa.

Chess.com

ESCACS I INTERNET

Natàlia Parés Vives
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En aquest moment es la plataforma absolutament dominant de l’escenari escaquista mundial. El campió del mon
Magnus Carlsen hi participa i també els jugadors més capdavanters de l’escenari mundial. Retransmeten competicions
internacionals que pots seguir al moment. Fan torneigs en que hi pots participar, pots jugar al moment amb un munt
de jugadors de diferents països. La interfície és còmoda i configurable, multilingüe. 

Es tracta d’un servidor de pagament, si vols tenir tots els serveis, però que pots fer servir de franc i gaudir de les seves
funcions principals, com jugar, veure partides, participar en torneigs, etc.

S’ha de dir que a l’igual d’altres plataformes estan pensades per encabir jugadors de diferents nivells. De fet utilitza el
seu propi ranking, obtingut a partir dels teus resultats per emparellar-te amb jugadors d’un nivell assequible. També
podries jugar contra la maquina i ajustar el seu nivell... Una passada.

No sols pots escollir el ritme de joc, quan vols que duri la partida, sinó la modalitat d’escacs. Hi és present la
tradicional, però també la “Fischer Random” i d’altres purament lúdiques.

Lichess.org
Potser no és una plataforma hegemònica però poc li deu faltar. Es predilecta per molts afeccionats del nostre país. La
interfície es neta i pràctica, la plataforma es gratuïta i hi ha sempre moltíssims jugadors, potser no tan de l’elit
mundial com chess.com, però de suficient nivell per a tothom, en general.

TRANS*BAIX POWER 
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Ofereix els mateixos serveis que chess.com, retransmet competicions de primer nivell internacional en directe,
organitza torneigs, pots jugar partides al moment en diferents modalitats i a diferents ritmes, analitzar les teves
partides amb la “màquina”, xatejar amb els contraris i amics, etc.

Te una característica que trobo original que es la de crear “clubs virtuals” on molts aficionats s’inscriuen seguint una
crida feta per un amic a les xarxes, de forma que els és fàcil trobar-se i competir entre ells. Totes les plataformes
tenen la possibilitat de configurar “amics” i disposen de xat que pots utilitzar fins i tot mentre estàs jugant... No es el
meu cas que no soc capaç d’escriure mentre jugo, però se d’altres que peten la xerrada. Fins i tot, gent que està mirant
la partida d’algú famós i que la comenten al xat mentre es produeix.

FIDE online arena (chessarena.com)
FIDE és l’acronim de “Federation Internationale des Echecs”, la federació mundial d’escacs, quelcom semblant a la
FIFA al futbol... Tots els jugadors que competim a nivell internacional pertanyem a la FIDE via les nostres federacions,
com l’Espanyola. La Federació Catalana d’Escacs pertany encara a la Federació Espanyola dins de l’estructura a l’ús i
organigrama de l’esport a l’estat espanyol.
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La FIDE, lògicament, també vol participar del mercat del joc d’escacs “on-line” i ha ideat aquesta plataforma que jo
trobo lletja, amb ganes, i poc funcional. Es bàsicament de pagament però té l’alicient de que, d’alguna manera, en ser
de la FIDE, apart d’un ranking paral·lel també podries competir sota el paraigües de la FIDE i obtenir un rating
reconegut, oficial de la FIDE.

Suposo que acabarà tenint exit i cada cop compta amb més jugadors. Jo diria que el nivell de joc, en general, es més
alt que les plataformes més comercials i amistoses citades prèviament.

ICC (Internet chess club – playchessclub.com)

Estem davant d’un veritable dinosaure del jocs a Internet. Els seus orígens es remunten a 1995. Totes les persones
veteranes hi hem jugat i molt en aquesta plataforma. Crec, si no vaig errada, que la mateixa federació catalana, al seu
dia va establir-hi un acord i els jugadors catalans vam ingressar-hi massivament.

Tot i que encara hi ha a les nostres contrades nostàlgics que segueixen utilitzant-la, de fet disposa d’interficie en
català, el cert es que es veu molt orientada a la USCF (la federació americana d’escacs). 

Es de pagament però admet l’usuari de franc, a prova, i ve a tenir les mateixes funcions que la resta d’aplicacions.
Tenir tanta antiguitat representa haver-se fet amb un fons d’aficionats que encara hi son allí per si vols jugar amb ells.
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Chess24.com
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Aquí tenim la plataforma de Magnus Carlsen, patrocinada per ell, imagino, l’encara avui campió mundial d’escacs. El
fet però, es que existeix un procés, pel que diuen els mitjans, de fusió amb chess.com. De moment la plataforma
chess24.com es plenament operativa, esta molt be i te moltíssims seguidors.

Utilitza com la resta la formula de plataforma de pagament però que et permet jugar de franc, a prova. 

FICS (Free Internet Chess Server - freechess.org)
I per acabar la ressenya incompleta de servidors d’escacs per Internet, mencionar aquest servidor que volia ser una
alternativa gratuïta a l’ICC quan aquest es va fer de pagament. De fet però es el primer, entenc, creat al 1992 i després
traslladat, a la organització de voluntaris que encara avui la manté.

- 2 8 -



Jo la faig servir des dels seus orígens tot i que avui jugo principalment a LiChess o a Chess.com. FICS requereix una
interfície per connectar i te, en general, una pinta una mica retro. Jo el tinc dins del programari de base de dades “SCID
chess”. El trobo ideal per fer experiments de programació.

Modalitats preferides i trampes

La gent que sap veure negoci li troba un gran potencial a les plataformes d’escacs. De fet poden coincidir milions de
persones seguint una partida internacional, per exemple, d’un campionat mundial. Es una cosa que tenen els escacs i
no tenen molts esports. Els escacs poden seguir-se al moment amb retransmissions en línia via les plataformes
mencionades que hi afegeixen comentaristes i anàlisi de programes d’ordenador i xats de gent dient la seva. Es pot
muntar un bon sidral que mig penja al mes potent dels servidors...

Com que no tenim temps ni paciència per a res, les modalitats més escollides de joc son les rapides, de partides bala
(1 minut) o ràpides de 3 minuts o de 5 minuts. La gran majoria d’aficionats es concentra en aquestes modalitats que et
permeten fer varies partides en una petita estona. Necessites un ordinador, un mòbil o una tauleta, el programa o
accedir per la Web i una connexió relativament estable i preferiblement amb poca latència (temps d’interval entre
senyals de tramesa i recepció). Com en general en tots els jocs que hi ha interacció entre usuaris.

Però on hi ha personal hi ha tramposos, això es un fet. I n’hi ha de casolans, una mica patètics, que intenten reproduir
la partida que estan jugant en un programa d’escacs per que aquest els hi digui les jugades, una tasca esgotadora amb
el poc de temps disponible dels ritmes rapis. Però també n’hi ha de tecnificats. De fet, no es gaire impensable
programar una interfície que atrapi les jugades rebudes del servidor les transmeti automàticament al programa
d’escacs i hi insereixi la seva resposta de forma també automàtica o semi automàtica, amb la intervenció discrecional
del jugador.

Així et trobes jugadors amb rendiments de Grans Mestres, de la nit al dia, jugant com màquines. Hi ha moltes mes
trampes, altres imagino molt més sofisticades que ara no venen al cas. I es una pena perquè això impossibilita jugar a
ritmes lents on qualsevol pot recórrer al ordenadors.

I s’ha de dir que encara que les plataformes tenen programari per detectar que fas servir un ordenador, com per
exemple comparar les teves jugades amb les dels mòduls de joc mes coneguts, i d’altres coses com analitzar jugades
que sonen poc humanes fetes per rutilants nous Kasparov, el cert es que la sospita de trampes ha arribat fins i tot al
màxim nivell, on els diners dels premis i la fama son una suficient recompensa per ser deshonest.

Aquest tema es una lacra que lastra el progrés i desenvolupament del joc per Internet, per poder organitzar les proves
oficials directament per Internet i estalviar-nos els costosos desplaçaments... Es clar que es en aquests desplaçaments
i en la socialització on hi ha el millor del joc, al meu entendre.

Animo a les persones lectores a que provin aquests servidors i comparteixin a les xarxes les seves experiències amb
nosaltres.

TRANS*BAIX POWER 
L A  R E V I S T A

Natàlia Parés Vives

- 2 9 -



TransBaix Power lectura manifest Dia Infància i

la Joventut - CC Tovalloles Sant Feliu Llobregat

7è Congres de Dones del Baix Llobregat

Foto amb Shinta Ratri amb Bea Espejo,

Nuria Estrach, Rodrigo Araneda i Rosa

M Maristany

Acte a St. Feliu
 

Dia Despatologitzacio Fet Tra
ns 

Acte a St. Feliu Dia Despatologitzacio Fet Trans 
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Acte TransBaix i Acció Trans amb
Acord i LGBTi Terrassa

Ponència Violencia Institucional 
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TransBaix a Radio Desvern Pro
grama Divulgatíu

La Rambla

Premi Carxofa Diversa per aTransBaix  ( Sant Boi de LLobregat )

Acte TransBaix i Acció Trans amb

Acord i LGBTi Terrassa

 Ponència Violencia Institucional 

Estrena Banc LGBTi Sant Feliu Llobregat



Ivan Miguel llegintel manifest violència masclista Ajuntament. Sant Feliu LlobregatJúlia Pi llegint
 manifest violència masclista 

Ajuntament Sant Feliu Llobregat

Sessió Plenària al CNLGTBISopar de Dones del P
SC Baiix

Llobregat
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Assemblea Trans*forma la Salut



ENTRETENIMENTS

Natàlia Parés Vives

T R E N C A C L O S Q U E S  D ’ E S C A C S

S O P A  D E  L L E T R E S
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Avui porto un remat divertit, amb un tema de desviació
que aprofita l’escanyada posició del rei negre.

Juguen blanques i guanyen

La solució del darrer número es de molt bon nivell.

1.hxg3!! El negre sacrifica la seva torre i amb escac en
la confiança d’haver creat una xarxa de mat insalvable
pel rei blanc. 1... Txe8+ Rg7 2. Rxg2 ( 2. Tg8+ Rxg8 i
seguim com a la línia principal. 2.Ce6+ fxe6 3.Te7+ Rf8
i el blanc només pot fer un xec inútil perdent la torre
per tornar al tema de la línia principal) 2... Txf2+ !!
Aquesta és la veritable clau del remat 3. Rxf2 Dh2+ i
el mat ve sol (4. Re1? Dg1++, o 4. Rf1 Ah3+ 5.Re1
Dg1++).

Troba les 11 paraules al voltant del tema
Habitatge i energia

La solució del darrer número (28J i drets LGBTi )
SIDA, 28J, MANI, IDENTITAT, LESBI, LILI ELBE,

TRAVESTIS, GENERE, HORMONAL, SILVIA, 2007
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Som una associació que busca una normalització social vers
l'ensenyament a tots els nivells, tant escolars com institucionals.
La formem tant persones trans* com persones amb altres diversitats,
siguin o no siguin normatives si tenim en compte la normativitat
com una anormalitat imposada, carent de lliure elecció.
La nostra fita és que tu ens escoltis, nosaltres també ho fem, i que
ens vegis com tu et veus, doncs som com tu.
Si en tens ganes i vols pertànyer a aquesta canya d'associació... vine
et convidem a participar en aquest projecte de llarg recorregut.

Local social:
Centre Cívic Les Tovalloles, Riera de la Salut, 7
08980 - Sant Feliu de Llobregat
Tel:  673557081  -  684293760

Membres de : CNLGTBI, XARXA LGTBI Amb, CNDonesCat, Consell Dones de Sant Feliu, Consell Dones Sant Just Desvern,
Mesa de trabajo por la DGI per la Llei Trans.

ENTITAT GERMANA

L'entitat Sant Boi en Positiu TransVIH neix amb la necessitat de
tenir un espai intercultural i heterogeni, per tothom, un espai on es
puguin trobar persones diverses amb un mateix punt de vista dins
la comarca del Baix Llobregat, què és ser feliç i acceptar-se a si
mateixes.
És una organització amb una orientació purament de naturalització
i empoderament de les seves pròpies realitats i circumstàncies.

Mail:   transbaix@gmail.com
Web:   www.transbaixpower.cat

Telf. 684 29 37 60

CIF_G67105726.

www.santboienpositiu.wixsite.com
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