
 

 
 

El feminisme serà plural o no serà 
M. Àngels Cabré publica ‘La lluita necessària’ (Publicacions de l’Abadia de Montserrat) un assaig sobre les realitats   

feministes actuals i la seva pluralitat 
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Qualsevol llibreria respectable té una prestatgeria reservada (o dos, mai són poques) a llibres sobre feminisme. No és 

estrany: ara mateix, és molt més present a la nostra vida que en qualsevol altre moment de la història. Però en la im-

mensitat de la prestatgeria de les cobertes liles és molt fàcil perdre’s. Moltes autores, molts discursos, moltes formes 

d’estudiar i entendre el moviment. El feminisme té moltes maneres de mirar-se i de fer. Fins al punt que resulta més  

adient parlar de feminismes, en plural, perquè les dones no som un col·lectiu homogeni i el patriarcat travessa a cadas-

cú de manera diferent. Per guiar-nos en aquest oceà lila, M. Àngels Cabré publica La Lluita necessària (PAM), una llibre 

de divulgació que ofereix una visió panoràmica de les realitats feministes des de l’actualitat i la pluralitat.  

M. Àngels Cabré. Foto: Mar Medina.  

M. Àngels Cabré (Barcelona, 1968) és escriptora i crítica literària. Especialitzada en dones i feminismes, ha estat docent del Màster 
de Gènere i Comunicació a la UAB i dirigeix l’Observatori Cultural de Gènere, dedicat a impulsar la cultura feta per dones. A Cabré 
l’avala un ampli trajecte com a feminista i assagista. A la seva veu se senten totes les veus de qui la van precedir. I així es reflecteix a 
la Lluita necessària. “Sempre dic a les feministes joves que és molt important anar a les fonts, a les autores d’abans. Si hagués de 
dedicar el llibre, el dedicaria a totes les que abans van escriure sobre això”, diu l’autora.  Cabré parla des del present, en un llibre de 
divulgació i opinió que condensa els discursos que han marcat la història del feminisme i que ens han dut a la pluralitat actual. Una 
mena de guia bàsica, no només pels qui ja militen, sinó per aquells que vulguin apropar-se al moviment. L’autora estructura el seu 
text divulgatiu a partir   d’una coalició d’autores, teories i història, una capa a la qual s’hi suma la ferma opinió de Cabré, sempre me-
surada, mai invasiva en la seva convivència amb el text divulgatiu. Cabré hi afegeix la seva opinió des del respecte i no des de la 
imposició.  L’autora fa un exercici d’exposició dels discursos inicialment neutral i després progressivament objectiva. Però sempre 
mostrant totes les maneres que hi ha de ser feminista, totes les mirades que pot tenir el moviment, molt més enllà de la seva pròpia. 
Tal com escriu l’autora: “Volem un feminisme hegemònic, però no en contra de la seva pluralitat.  Necessitem un feminisme hegemò-
nic contra allò que combatem: el patriarcat, el capitalisme, l’explotació…”  

La lluita necessària s’inclou a MAGMA, una col·lecció de Publicacions de l’Abadia de Montserrat que recull assajos   indispensables 
per entendre el present i desxifrar les claus del futur. El director de la col·lecció, Francesc-Marc Álvaro, diu que La lluita necessària és 
“un llibre per ara, però que té voluntat de romandre”. El text de Cabré és per a tothom. L’autora feia anys que forjava el contingut al 
seu cap, i condensa amb encert la informació de manera fluida i entenedora. L’estructura del llibre, sumada a una contínua vinculació 
a la realitat i a referències molt ben acotades, fan de La lluita necessària un llibre universal. Per tant, no només per dones: “Vull dir-li 
als homes que el feminisme també és per ells, i a les dones que també necessitem homes feministes”.   

Un llibre que mira enrere, però que fa referència contínuament al nostre present. Inclou així les noves masculinitats, teoria queer, la 
construcció actual del gènere o el debat dels ventres de lloguer. Cabré troba l’equilibri entre el text teòric i les referències a la nostra 
realitat, en una tasca de condensació de tot allò que compon la 4a onada feminista que vivim actualment. Els reptes dels feminismes 
actuals, els moviments reivindicatius que sacsegen actualment el patriarcat i el camí ascendent a la igualtat de gènere.   Com millor 
sigui entès el feminisme en el seu context i pluralitat, més fortes i reforçades seran les postures. Com diu l ’autora: “Endrecem els dis-
cursos per fer-nos més fortes”. 
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