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Bogeria,
Manifest SCUM
i Valerie Solanas:

la misandra femme
més cèlebre de la història
Entrevista a Breanne Fahs,
biògrafa de Valerie Solanas

E ntrevista publicada originalment a Bomb Magazine el 23 de gener del 2015. Disponible
a: bit.ly/2YJlDdf.

Breanne Fahs ha escrit una biografia impossible. Du
rant més de deu anys, ha estat treballant en l’obra
Valerie Solanas: The Defiant Life of the Woman Who
Wrote SCUM (and Shot Andy Warhol) [Valerie Solanas: la desafiadora vida de la dona que va escriure el Manifest SCUM (i que va disparar contra Andy
Warhol)], publicat el 2014 als eua per l’editorial Fe
minist Press. Ha recorregut els Estats Units per fer
encaixar la història de Solanas a partir de postals, ar
xius institucionals, revistes, records de les feminis
tes radicals i dels membres del cercle de Warhol, així
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com de «converses en pisos atapeïts de gats». Com
que la Valerie no va tenir llar durant la major part
de la seva vida, escriure’n la biografia era com «se
guir els moviments d’un llop invisible». Qui era la
dona que va escriure el Manifest SCUM, un dels ma
nifestos més clarividents, més militants i amb més
càrrega de la història feminista? Què li va passar?
Fahs ha aconseguit recollir reflexions imprevistes so
bre Solanas des de cada punt de vista, donant lloc a
un relat impressionant i colpidor d’una persona que
va intentar assassinar un home, en un gest que era
un parricidi global i simbòlic: una missió que prete
nia aniquilar l’apropiació postmoderna, el capitalis
me i el privilegi masculí.
Abans de disparar contra Andy Warhol el 3 de
juny de 1968, Solanas va passar per casa de la dra
maturga Margo Feiden1 en un darrer intent de tro
bar algú que produís la seva obra Up Your Ass (Fot-t’ho
pel cul). Havia mogut l’obra infatigablement entre
gent de tot Nova York i l’hi havien rebutjat un cop
rere l’altre. Un «sí» de Fieden podria haver servit
de xarxa i canviar el curs dels esdeveniments: va

ser l’última parada de Solanas abans d’arribar a
la Factory.2 També podria haver servit de xarxa rebre
petites mostres de reconeixement en comptes de
tota una vida d’invisibilitat. Fieden, però, li va etzi
bar: «Perds el temps, no la produiré». En sentir aque
lla resposta que tan bé coneixia, Solanas va embogir,
va estrènyer amb la mà la bossa que duia per mos
trar la silueta d’una pistola. Tanmateix Fieden no va
afluixar, ni tan sols quan la Valerie va treure la pis
tola, va apuntar cap el sostre i va declarar: «Sí, tu
produiràs l’obra perquè dispararé contra Andy War
hol i això em farà famosa i farà famosa l’obra, lla
vors la produiràs». Tot seguit se’n va anar a dur a
terme la missió.
Fieden va trucar a la policia immediatament, pe
rò la gran ironia de la seva posició social és que ni
a la comissaria que corresponia a la zona de War
hol, la comissaria del Baix Manhattan, ni a les ofi
cines de l’alcalde John V. Lindsay i del governador
Nelson Rockefeller se la van escoltar. Els va expli
car que la Valerie es dirigia cap a la Factory en aquell
precís instant, però va topar amb la condescendèn
cia i el menyspreu masculins: «Escolti, senyora, vos
tè com sap com és una pistola de veritat?» i «Està

1.

 Margo Feiden (1944). Galerista, dramaturga i agent, als
18 anys ja formava part de l’establishment artístic nova
iorquès com a agent durant els anys seixanta del mag i
místic Kuda Box. Actualment és propietària d’una galeria
d’art que porta el seu nom i no ha deixat de moure’s entre
l’elit cultural i intel·lectual.
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2.

 The Factory era l’estudi on treballava Andy Warhol, que
en aquells moments es trobava al cinquè pis d’un edifici
situat al carrer 47 Est, número 231 i que poc després s’en
derrocaria.
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fent perdre el temps a la policia». Amb aquesta truca
da, Fieden rebutjava la Valerie per boja i recorria a
la infraestructura patriarcal per tal de salvar la figu
ra del moment de l’art postmodern, perquè li aca
bessin responent que ella mateixa no hi tocava. El
nou relat de Fahs ens fa adonar que la visió profun
da de la Valerie, que poques vegades es va conside
rar rellevant en la seva època, va ser crucial per a les
dones que la menyspreaven.
Vaig conversar amb Fahs per correu electrònic i
vam trobar-nos a la ciutat de Tucson (Arizona).

Al llarg de tot el text, mantens un enfocament curós de la biografia d’una persona que no va parar d’insistir en l’autoria pròpia.
Amb el fet d’incloure les interpretacions psicoanalítiques de la Va
lerie i el Manifest SCUM, la patologització mèdica i l’«odi envers
els homes», quines narratives dominants pretenies interpel·lar i
quines eren les teves prioritats editorials?
Volia transmetre als lectors la sensació que era una
persona i una pensadora profundament complica
da, difícil, inspiradora, frustrant i, si voleu que us si
gui franca, fascinant. Em vaig adonar que des del
discurs acadèmic la seva obra s’havia abordat sen
se analitzar de nou el material original, en defini
tiva, que en realitat poques persones havien parat
atenció a les complicacions vitals de la Valerie. D’al
tra banda, quan les acadèmiques i les feministes es
14

referien a la Valerie la feien servir com a tema per
a un munt de divagacions postmodernes i psicoana
lítiques i fins i tot per fer-ne performances, en comp
tes de fixar-se en detall en la seva història. Jo entenc
perfectament que observar la Valerie des de la pers
pectiva de l’alta teoria és molt atractiu, ella i la se
va història són gairebé un test de Rorschach3 per
avaluar la ràbia de les dones. Ti-Grace Atkinson4
també ho va assenyalar: la Valerie ens convida a pro
nosticar la relació que tenim amb la ira i, en par
ticular, amb la ira col·lectiva. També pretenia apuntar
que, malgrat que el Manifest SCUM hauria de sos
tenir-se per si sol com un text extraordinari, la re
lació que hi tenia la Valerie era absolutament singular
i fascinant. Per tant, aquesta biografia és tant una
biografia de la Valerie com del Manifest SCUM i de
3.

 El test de Rorschach és un test de personalitat emprat en
l’àmbit de la psicologia clínica. (N. de la T.)
4.
 Ti-Grace Atkinson (1938). Filòsofa, teòrica feminista i críti
ca d’art, va formar part del corrent central del feminisme
nord-americà durant la dècada del 1960 com a part de la Na
tional Organization for Women. A finals de la dècada, però,
va abandonar l’organització després de constatar les renún
cies (en matèria del dret a l’avortament, per e xemple) per
pragmatisme institucional. Va ser una de les promotores del
lesbianisme polític. És autora de textos com «The Institu
tion of Sexual Intercourse» (1968), «Vaginal orgasm as a mass
hysterical survival response» (1968), «Radical Feminism»
(1969), «Radical Feminism and Love» (1969) i del llibre Ama
zon Odyssey (1974).
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la seva relació amb la Valerie (o bé de la Valerie i la
seva relació amb el Manifest SCUM). Crec que la
història de la Valerie, pel que fa a l’«odi envers els
homes», exposa per què no sempre necessitem fer
l’impossible ni per sentir empatia amb el patriar
cat i el seu impacte sobre les dones ni per veure’n
els horrors. La història de la Valerie parla per si ma
teixa, ens explica el perquè de la seva ira envers els
homes, envers la masculinitat i el patriarcat i ens
descriu els impediments, els contratemps i les pors a
què s’enfrontaven les dones aleshores (i ara!).
Al llarg del llibre pensava, precisament, en això: que ella feia de
test de Rorschach o prova de tornassol5�amb tothom amb qui
ensopegava i les respostes d’aquestes persones deien tant sobre si mateixes i sobre la relació que tenien amb el feminisme
com sobre la mateixa Valerie. A tall d’exemple, penso en Paul
Morrissey, el director de cinema conservador i acòlit de Warhol
que pensava que la Valerie es mereixia tan poc aparèixer en la
història que et va animar a escriure, en comptes d’això, una biografia sobre Lady Gaga. Esgrimia el patriarcat per subestimar-la
tant en vida com pòstumament. Fins i tot la caracterització
que en fa Avital Ronell en la introducció a l’edició del Manifest
SCUM publicada per Verso el 2004, titllant-la de «coixa en
darrerida amb una ferida anòmala», s’acosta perillosament a la

degradació del seu caràcter duta a terme per altres comentaristes. Encara més important, però, va ser el resultat del test de
Rorschach dins del moviment feminista que floria llavors. Tu
afirmes provocativament que potser la Valerie va catalitzar el naixement d’allò que avui coneixem com a feminisme radical. Podries parlar-nos més de l’escissió (tant conjunta com separada)
entre la Valerie i les altres feministes, especialment en relació
amb figures com Shulamith Firestone i Jo Freeman? En algun
univers possible, te l’imaginaries duent a terme alguna mena de
solidaritat prolongada amb altres feministes radicals?
Crec que és important assenyalar que les persones
radicals no hi neixen, hi ha algun factor que ha de
catalitzar la seva transició cap a un pensament radi
cal i, en el cas de la Valerie, penso que va començar
intentant un canvi més aviat «a l’interior del siste
ma». La Valerie tenia un petit bagul on guardava les
pertinences que més valorava i estimava. Dins el ba
gul hi havia Up Your Ass i el Manifest SCUM, per
descomptat, juntament amb A Young Girl’s Primer
(Manual per a noies joves), el primer article que va
escriure. Curiosament, però, també hi conservava
una còpia d’una resposta que havia rebut de l’advo
cat constitucional de renom Paul Freund. Ella li ha
via escrit per preguntar-li sobre l’esmena per a la
igualtat de drets�(era, per les seves sigles en anglès)6

5.

 El tornassol és un colorant blau que té la propietat de tor
nar-se vermell en pH àcid, serveix per determinar l’aci
desa de certes substàncies. (N. de la T.)
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6.

 L’esmena per a la igualtat de drets és una esmena a la Cons
titució dels EUA que té l’objectiu de garantir la igualtat de
17

després d’afiliar-se al Partit Nacional de la Dona i
com a resposta havia rebut una carta condescendent
que explicava que l’era ja es cobria amb la catorzena
esmena7 i que no calia preocupar-se’n. Sempre m’ha
xocat que s’estimés més traginar aquesta carta amunt
i avall en lloc de cartes de la seva família o altres ob
jectes de valor. Per algun motiu aquesta carta era
important per a ella i em sembla que feia palès que
la Valerie sí que h
 avia intentat de vegades al llarg
de la vida «formar part del moviment», però al cap
davall se’n va decebre i no va trobar-hi cap interès.
Pel que fa a les feministes radicals, tenia una pro
fundíssima am
bi
valència respecte al grup que va
donar-li suport després que disparés contra Andy

Warhol. D’una banda, necessitava desesperadament
la seva ajuda i els escrivia cartes en què els pregava
que l’anessin a visitar i que li donessin un cop de mà
amb el cas; de l’altra, sentia que n’hi havia algunes
que s’apropiaven d’ella i l’utilitzaven, a més estava
convençuda que li robaven les idees o que tenien ma
les intencions. Cal recordar, també, que la Valerie

no anava del tot equivocada en aquest aspecte. No
crec que per força pretengués ser un símbol de ràbia.
Estava obsessionada amb representar-se a si matei
xa, per tant s’enfrontava a un dilema sobre quina
era la millor manera de gestionar la seva imatge pú
blica (en aquest aspecte, depenia en gran mesura
de persones com Flo Kennedy8�i Ti-Grace Atkinson),
mentre sucumbia a una paranoia i una preocupació
encara més profundes per conservar viva la integri
tat de les seves obres. En relació amb la teva pre
gunta sobre la solidaritat prolongada, jo opino que
la Valerie era una destructora, en el s entit positiu del
terme. Tots els moviments socials necessiten perso
nes destructores: les que trenquen coses, destrossen
coses, que no els importen gaire les maneres «ade
quades» de procedir i en general treballen pel sa
botatge i desballesten el sistema. La destrucció no
sempre és negativa, pot ser absolutament potent i
transformadora. El paper de la Valerie juntament
amb persones com la Shulamith Firestone,9 la Jo
8.

drets entre tots els ciutadans dels EUA independentment
del seu sexe. Va ser aprovada pel Senat el 1972. (N. de la T.)
7.
 La catorzena esmena a la Constitució dels eua va ser apro
vada el 1868 amb l’objectiu d’atorgar la ciutadania a tota
persona nascuda o naturalitzada als eua, inclosos els antics
esclaus i els seus descendents, i garantir la mateixa protec
ció legal per a tothom. (N. de la T.)
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 Florynce Rae Kennedy (1916-2000). Activista feminista, ad
vocada defensora dels drets civils, jurista i actriu afroame
ricana. Va ser una de les primeres veus que va posar sobre
la taula una crítica interseccional, que tingués en compte la
complexitat de les relacions entre gènere, classe i raça,
fins i tot capacitats físiques o legitimitats socials.
9.
 Shulamith Firestone (1945-2012). Activista feminista, va estar
entre les impulsores de diferents grups de base. El 1970 va
escriure The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution.
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Freeman10 i la resta del grup era fer d’aquesta mena
d’ovella negra destructiva. Sovint, les feministes radi
cals l’admiraven perquè anava a la jugular i dibuixava
el seu món en termes d’allò més nihilistes. La Valerie
expressava la solidaritat per mitjà de la destrucció, hi
ha feministes radicals que fins i tot avui se senten pro
fundament identificades i senten afinitat política amb
la Valerie, malgrat que ella rebutjava identificar-se o
classificar-se com a «part del moviment». La Valerie
afirmava que no volia formar part d’una «colla dins
del moviment de la desobediència civil que queda per
passar l’estona». Això m’encanta. Per més que ho faci
sense miraments, ens recorda que el sabotatge és un
objectiu polític genuí que genera resultats potents.

10.

 Jo Freeman (1945). Activista, politòloga i advocada. Du
rant la dècada del 1960, a més de participar del moviment
feminista es va involucrar en les lluites estudiantils i an
tinuclears. Un petit text seu anomenat «La tirania de la
manca d’estructures» és molt conegut entre moviments
socials pel seu anàlisi de les relacions de dominació en els
espais assemblearis aparentment informals. El 1975 va
publicar The Politics of Women’s Liberation: A Case Stu
dy of an Emerging Social Movement and Its Relation to the
Policy Process. Les seves obres més recents són At Ber
keley in the Sixties: The Education of an Activist, 1961–
1965 (Indiana University Press, 2004) i We Will Be Heard:
Women’s Struggles for Political Power in the United Sta
tes (Rowman & Littlefield, 2008).
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A mi també em va captivar aquesta part: «Aquesta merda pacífica és per als ocells». Hi havia massa «filles de papà» que no
volien renunciar a la fidelitat envers els homes i massa feministes que responien a la misogínia d’una manera que, a parer de
la Valerie, no estava en proporció a la cruesa de la injustícia.
Una de les millors conseqüències del paper destructor de Solanas era que feia sortir a la llum les contradiccions o, simplement,
el material en general que s’havia aconseguit enterrar en la frecuència silenciosa de l’inconscient. Betty Friedan11 va enviar
telegrames amb totes les lletres en majúscula a Flo Kennedy exi
gint-li que les membres de l’Organització Nacional de les Dones (now, per les seves sigles en anglès) «desistissin d’establir
cap vincle entre la now i Valerie Solanas» i va titllar la política de
Valerie d’«irrellevant» per als objectius de la now. Ara bé, poques
persones sabien que, després d’una baralla, Friedan va empaitar
el seu marit per la platja a Fire Island amb un ganivet de trinxar
cridant que «l’hi tallaria». La percepció de la Valerie era sensacio
nal. L’empatia i l’afinitat que hi senten moltes feministes avui dia
té molt més sentit precisament gràcies a la seva fixació per l’autorepresentació. Parles de les prediccions visionàries sobre
els caixers automàtics, la reproducció assistida, la Viagra i la

11.

 Betty Friedan (1921-2006). Teòrica i activista feminista,
va ser una de les impulsores de la National Organization
of Women. A més de la seva obra més important, The Fe
minine Mystique (1963), va publicar It Changed My Life:
Writings on the Women’s Movement (1976), The Second Sta
ge (1981), The Fountain of Age (1993), Beyond Gender (1997)
i Life So Far (2000).
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inseminació artificial, però jo no puc treure’m del cap que
va escriure el Manifest SCUM abans que existís internet: abans
dels selfies, abans dels estudis de la dona, abans de la filosofia
que es ratifica a si mateixa del «narcisisme feminista», abans
de l’etiqueta de Tumblr lipstick misandry («misàndria femme»).
Des del manicomi advertia a la gent que estigués atenta a la pers
pectiva del seu nou llibre, que es titularia simplement Valerie
Solanas. El dia que va disparar contra Warhol anava maquillada
a la Factory. La Valerie és la misandra femme més cèlebre de la
història. També m’atreviria a dir que l’SCUM resulta gairebé cursi
o ridícul per aquelles que podríem anomenar la quarta onada de
feministes –que saben fer anar internet, que vacil·len entre la
segona i la tercera onada, que són corporeïtats ampliades per
mitjà de la tecnologia–, però tret del llustre de «bellesa» que
acompanya aquests reclams, el manifest frega la banalitat perquè és molt familiar, molt oportú. La Valerie formava un cíborg
amb el seu bagul de pertinences personals, les tecnologies de
les seves idees li augmentaven i realçaven la corporeïtat. No sé
si vols dir res sobre el que denomines la seva «estranya contemporaneïtat».
És curiós que consideris la visió futurista de la Va
lerie com una «quarta onada» profundament lliga
da a la manera en què avui dia veiem i entenem
internet. Jo la vinculo més aviat a un dels grans
poders propis de la bogeria. Com a terapeuta i com
a escriptora, cada cop estic més convençuda que
la bogeria té una manera d’obrir-se pas, de repen
sar, d’imaginar de nou, de refer la realitat d’una
22

manera que dona lloc a un pensament lúcid sobre
assumptes d’allò més tèrbols i un pensament em
bullós sobre qüestions molt senzilles. El seu estil
estrany i contemporani derivava, sens dubte, de la
seva relació amb la bogeria i aquesta qüestió no es
pot passar per alt. Sovint la bogeria es considera
irrellevant o bé s’utilitza com a motiu per no llegir
les idees de la Valerie, per no comprometre-s’hi ni
prendre-se-les seriosament. Per mi és totalment al
revés. Des d’Artaud fins a Nietzsche, la bogeria (en
els homes) ocupa un lloc destacat, en la línia dels
pensadors considerats «genis» avançats i progres
sistes, visionaris. La Valerie tenia idees increïble
ment paranoiques, però que sempre partien de la
realitat (com sol passar amb moltes persones «boges»).
Avital Ronell12 va descriure l’esquizofrènia mitjan
çant la metàfora del telèfon: el parlant necessita po
sar-se en contacte amb una persona a l’altra banda.
En el context de la bogeria, potser l’acte de parla con
necta amb les generacions posteriors. En comparació
amb la dècada de 1960, ara hi ha més receptivitat
per entendre i valorar la Valerie, malgrat que llavors
també va tenir impacte i influència. La bogeria és un
cable amb corrent que busca la connexió a terra, que
busca on pot trucar o connectar-se. Així mateix, cal
12.

 Avital Ronell (1952). Acadèmica txeconord-americana, es
pecialista en camps com la psicoanàlisi, la filosofia políti
ca, l’ètica o els estudis literaris.
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recordar que la Valerie també tenia una gran descon
fiança envers la tecnologia: les intrusions al seu úter,
la preocupació pel seguiment i el control de les perso
nes durant les vint-i-quatre hores del dia i la vigilàn
cia l’amoïnaven i la capficaven intensament. Potser
en podem extreure una lliçó: si se suposa que el Face
book (corporatiu, patriarcal, banal) és la nostra «revo
lució», tenim un problema greu.
No obstant això, una de les millors aportacions de la biografia
és que aborda la complexitat de la «bogeria». Tot i que de ve
gades «la salut mental de la Valerie lliscava fregant els límits»
també aportes anècdotes de persones que la trobaven «miste
riosament agradable» i «extraordinàriament brillant», potser una
mica excèntrica i difícil, però «no més inestable que les altres»,
en paraules de Nancy Borman, l’editora del diari feminista Majority Report. Aquestes caracteritzacions variaven d’una persona a una altra, però també entre un període i el següent. En
el retrat que en fas tu, la malaltia és imminent, amenaçadora,
fàcil de contreure. La salut mental és un sediment format per
estrats que s’acumulen o s’erosionen amb el pas del temps
d’acord amb els esdeveniments històrics, l’estabilitat i l’accés
als recursos. Andi Zeisler, a la ressenya que fa del llibre Valerie Solanas a la revista Los Angeles Review, no es talla a l’ho
ra d’afirmar que la paranoia de la Valerie que «el crim organitzat»
li feia seguiments per mitjà d’un dispositiu intrauterí demostra
«una gran malaltia mental». Ara bé, reveles que la van enviar
a un seguit de manicomis que acumulaven mala fama per vio
lacions dels drets humans com ara abusos físics i assassinats a
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mans dels guardes, teràpia d’electroxocs i maltractament mèdic. Els metges de l’Hospital Psiquiàtric de Bellevue li van extirpar l’úter. Com passa amb moltes de les paranoies de la Valerie:
en realitat, quina diferència hi ha entre haver estat sotmesa a
una histerectomia experimental en un manicomi i haver estat
violada pel «crim organitzat»? Dono voltes a l’afirmació de Ro
nell que el text de Solanas sorgeix de «la psicotització constant de les dones que ens amenaça a la majoria i que té una basta
resistència que provoca que haguem d’invertir grans quantitats d’energia per combatre-la».
Sí, a mi també em xoca la realitat de la bogeria a què
ens enfrontem totes com a dones. Al final ens acusa
ran de «fer-ne un gra massa», «de perdre els estreps»,
«d’estar grillades» i probablement pitjor encara, en es
pecial si ens posem a dir les coses pel seu nom. La bo
geria de la Valerie era irrefutable, tot i això la manera
en què es manifestava i la relació que tenia amb la
veritat són una mica més complicades de contrastar
(la veritat d’ella, la veritat dels altres que l’enganya
ven o se n’aprofitaven, la veritat de què significa que
abusin de tu, que t’ignorin o que t’impedeixin accedir
al poder). Foucault subratllava que un dia la bogeria
i la veritat s’havien unit, en un sentit històric, abans
de la invenció dels hospitals psiquiàtrics, que bàsica
ment aïllaven els bojos dels anomenats assenyats, de
manera que destruïen la veritat que la gent veia du
rant la bogeria. Del moviment de les dones, del femi
nisme i de la cultura actual dels Estats Units, se’n
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pot dir el mateix. No apostem per entendre la bogeria
com un mirall per observar-nos o per veure parts de
nosaltres que encara no podem acceptar ni compren
dre, sinó que la considerem detestable i indigna i la
fem servir per desacreditar certes persones i desem
pallegar-nos-en. La bogeria de la Valerie no posava
en qüestió en absolut la seva paraula, com mostra
l’exemple de l’úter. Potser es tracta d’una afirmació
radical, però jo penso que el feminisme es desenvolu
paria moltíssim si ens féssim càrrec no només de la
bogeria a què s’han enfrontat moltes de les nostres
avantpassades (tant en l’acusació com en la realitat),
sinó també del fet que inevitablement ens titllaran de
boges com a individus, com a col·lectius, com a dones.
Pel que sembla, Ronell l’encerta en atribuir a la bo
geria una «basta resistència». Quan va sortir el lli
bre de Valerie Solanas, en un debat a la Universitat
de Nova York, Avital Ronell, Karen Finley,13 Li
sa Duggan14 i jo vam esforçar-nos per desemboli
car la connexió entre bogeria i ràbia feminista.
13.

 Karen Finley (1956). Activista de performances, música i poe
ta nord-americana. Procedent de l’ambient punk californià
de finals dels anys 1970, a principis dels 1980 va mesclar la
seva poesia amb composicions de música disco.
14.
 Lisa Duggan. Professora d’Anàlisi Social i Cultural, ha pu
blicat The Twilight of Equality?: Neoliberalism, Cultural Po
litics, and the Attack on Democracy (Beacon Press, 2003) i
Mean Girl: Ayn Rand and the Culture of Greed (Univer
sity of California Press, 2019)
26

Més que fugir de les acusacions que titllen les femi
nistes de «boges» o «rabioses», aquestes dones s’hi van
tirar de cap, com una ona que esclata, i van fer una
valoració molt potent de la Valerie tenint en compte
la seva bogeria i mitjançant la seva bogeria. Karen
Finley va escenificar la ràbia feminista, va parlar so
bre una dona sensesostre del metro relacionant-la amb
la història de malalties mentals de la seva pròpia famí
lia. D’altra banda, Avital Ronell va traçar amb cura la
diferència entre la destrucció (cosa que cal acceptar i
acollir) i la devastació (cosa que ens liquida). Aquesta
conversa donava lloc a una caracterització encertada
de la bogeria, no com una experiència dicotòmica en
tre «ser» i «no ser» boig, sinó, tal com dius, com un sedi
ment complicat, en què contínuament cal furgar i que
cal valorar, entendre i trencar-se les banyes per do
nar-hi un sentit.
Parlant de «fer-ne un gra massa» has escrit aquesta frase fantàstica: «Potser l’energia, el vigor i la ferocitat de la Valerie li van
proporcionar a l’Andy un contrapunt graciós a la seva personalitat ranca». M’encanta que, en la línia de la teva preferència de
mantenir Andy Warhol entre parèntesis al títol del llibre, aquí també l’hem tingut entre parèntesis. L’en vull treure un moment,
però, per comentar que quan la Valerie li va disparar un munt de
gent ho va desaprovar: consideraven que Warhol era un símbol
peculiar de la cultura patriarcal perquè era marica, passiu, tot el
contrari de la hipermasculinitat. Per descomptat, aquí sorgeixen
qüestions sobre què és la masculinitat, però en oposició a la idea
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que la dominació masculina opera primordialment mitjançant la
negativitat, en certa manera tenia tot el sentit escollir Warhol com
a objectiu, perquè encarnava la prepotència i la indiferència que
ofereix el privilegi masculí (i qualsevol privilegi). Sens dubte, una
persona que s’havia lliurat a una obra es llançaria a l’atac després
de ser contínuament ignorada, menyspreada i sumida en la invisibilitat. La clau d’aquesta arremesa va ser que ell hagués perdut
l’obra que ella havia escrit.
A mi també em fa gràcia que la Valerie escollís
l’Andy com a blanc. És clar que tenien una relació
peculiar, que es caracteritzava per una mena d’ad
miració i afecte recíprocs, però també per la ràbia, la
por i la paranoia. En tots els aspectes, l’Andy posa
va èmfasi en el desafecte, la prepotència i la distàn
cia, a més d’una insistència cerebral per no amoïnar-se
i no sentir gairebé res. Així mateix, el seu art tenia
aquesta qualitat de consumidor distanciat i alienat,
reduït a formes redundants i repeticions. En canvi,
la Valerie volia la revolució, de manera que el seu
art i les seves obres reflectien intensitat, singulari
tat, persistència, urgència i no tenien cap de les qua
litats de desafecte que semblava que tant valorava
l’Andy. Hi havia moltes descripcions d’ell assegut
amb el seu seguici a la zona privada del Max’s Kan
sas City (un club nocturn de Nova York) limitant-se
a flotar per damunt de la conversa, assegut tran
quil·lament divertit, observant com els altres vi
vien mentre ell se sentia més aviat mort. És fàcil
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d’imaginar la Valerie emprenyada amb aquesta es
cena, tota ella era escalfor, verí i energia, mentre
que l’Andy es dedicava a flotar per sobre de tot ple
gat. M’agrada el teu anàlisi de l’Andy com a símbol
per excel·lència del privilegi masculí, evidenciat al
hora per la seva capacitat de reinventar-se com a rei
de l’elit bohèmia. La Valerie i ell tenien arrels sem
blants, tot i que els intents de la Valerie de reinven
tar-se com a revolucionària de cap a peus topaven a
tota hora amb frustracions i dificultats; mentre que els
intents de l’Andy d’autoproclamar-se el rei del món de
l’art pop tenien per conseqüència l’adoració i la fama
(cosa que encara passa!). En certa manera, em conti
nua fascinant el fet que tots dos s’apreciessin d’una for
ma estranya i allunyada del romanticisme. La Valerie
va disparar contra l’Andy, el qual bàsicament va res
pondre: «És la seva naturalesa, no se la’n pot culpar».
Jo et volia demanar per la qüestió trans, vist que una de les principals acusacions que es fan a Solanas i el Manifest és que són
trànsfobs. El contacte íntim que hi has tingut durant el procés de
recerca ha aclarit aquest aspecte? Pel que sembla, la crítica
parteix de considerar-la essencialista, però em va cridar l’atenció
en llegir de nou Up Your Ass descobrir que posava en escena
una trobada entre dues drag-queens, la senyoreta Collins i
Scheherazade, que compta amb més matisos i més espai que
moltes caracteritzacions de la posició de l’autora. No només
inclou al guió la intimitat de Bongi amb les drag-queens –totes
dues li fan un petó a la galta, Bongi hi flirteja– sinó que mentre
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que en les acotacions s’hi refereix en masculí, les drag-queens
es parlen l’una a l’altra en femení. Es pot interpretar que la veu
narrativa de Solanas s’insereix en una perspectiva essencialista de línia dura, que fa servir el masculí passant per sobre
de la identitat de les drag-queens, tot i que no hem d’oblidar
que som al 1965 i no sabem com s’identifiquen aquests personatges, més enllà del que ens mostra Solanas en aquesta
escena. Ara bé, també es pot entendre que la disparitat i les
contradiccions entre la manera de parlar dels personatges i la
manera de referir-s’hi són generatives. En aquesta escena, So
lanas fa que la senyoreta Collins gairebé se li insinuï a Bongi,
cosa que es podria interpretar com a heteronormativa i, alhora, com a queer, vist que el gènere de Bongi no és normatiu:
«Millor que miris com seus, senyoreta Thing, al capdavall, en
cara som homes». Scheherazade contesa: «Parla per tu».
senyoreta collins: Jo m’encaro a la realitat
i la realitat és que som homes.
scheherazade: Cadascú és el que sembla.
bongi: Ets molt maca per ser un noi.
scheherazade (amb ràbia contin
guda): Què
vols dir? Per ser un noi? Mira, no t’ho dic per
bravejar però jo sé què tinc.
senyoreta collins: Que saps on ho tens?
És entre les cames.
scheherazade: Ai, ai, és molt barroera. Senyoreta marranota.
senyoreta collins: Potser sí, però almenys
mai em pinto els ulls de daurat brillant per
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anar a una festa de tarda. Sigui com sigui,
és veritat, veritat, veritat i tu saps que és veritat. Te n’aniries de pet al llit per un tros de
cony.
scheherazade (enfurismat): SOC un cony.
En plena dècada de 1960, fa ventrilòquia amb aquesta conversa d’autoconsciència que podria interpretar-se com una inter
rogació al seu propi essencialisme. Fins i tot deixant de banda
aquesta obra, Solanas aprofundeix en el gènere de moltes maneres: hi ha el cos auxiliar d’homes de les SCUM, les relacions
romàntiques i interpersonals que va tenir al llarg de la vida i el seu
comentari que l’SCUM era un estat mental. Les seves idees so
bre el gènere i la seva autorepresentació són molt menys clares
que les polèmiques textuals performatives.
Jo també trobo que les acusacions que se li fan de
transfòbia són desconcertants i enganyoses, tot i que
considero que es produeixen perquè Up Your Ass mai
no ha arribat al gran públic ni per mitjà de la publi
cació, ni per representacions (tret de dues vegades
a Nova York), ni per l’anàlisi del text de l’obra. Es
tracta d’un text difícil, fascinant, caòtic, que juga
amb el gènere d’una manera meravellosa i exhibeix
les immenses capacitats de la Valerie per descons
truir els conceptes tradicionals de gènere ja al 1965.
És a dir, si tenim en compte els tipus de polítiques de
gènere que hi havia el 1965 (per exemple, l’escasse
dat de dones que exercien de polítiques, les ofertes
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laborals segregades per sexes, la pressuposició que
totes les dones es casarien i tindrien criatures, l’èpo
ca prèvia a Stonewall, al moviment de les dones, a
les transformacions culturals que es van donar al fi
nal de la dècada del 1960) l’obra de la Valerie esde
vé encara més increïble per les crítiques de gènere
avançades al seu temps. Jo mai no he considerat que
la Valerie estigués especialment lligada a l’essencia
lisme de gènere, tot i que entenc que si el Manifest
SCUM es pren com un document que argumenta se
riosament en funció dels cromosomes X i Y, llavors
sí que es pot interpretar així. Una ressenya d’Up Your
Ass del començament dels anys 2000 deia que la Va
lerie havia creat una versió del gènere en aquesta
obra que ni els millors teòrics de la teoria queer po
den entendre encara (en altres paraules, que segueix
avançada al seu temps). Jo hi estic d’acord. De fet,
no podem situar les polítiques trans o les polítiques
de gènere de la Valerie dins del marc actual amb
què classifiquem i categoritzem el gènere avui dia.
Coincideixo amb tu en l’anàlisi que fas d’Up Your
Ass, quan dius que és extremament sospitós d’es
sencialisme de gènere i alhora se’n riu, de la mera
idea de binarisme de gènere. En certa manera, tots
els personatges que hi apareixen o són de gènere
queer o són trans o bé són una altra cosa que encara
no sabem com classificar. D’una banda, és fantàs
tic en el sentit que aquesta obra fa coses molt inte
ressants amb el gènere i, de l’altra, és depriment
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perquè aquesta obra no s’ha publicat ni ha circu
lat per enlloc. Tanmateix, és un text i una obra tea
tral que frega la veritable performance i espero que
aviat se la reconegui com es mereix tant per l’afirmació
trans que conté com perquè és divertida i esbojarrada.
Després de disparar va afanyar-se a declarar davant un periodista: «Llegiu el meu manifest i us dirà què soc». Tu subratlles
que va dir «què soc» en comptes de «qui soc». Què n’opines?
La Valerie solia tenir una inversió en què els seus
textos esdevenien el seu «jo de debò» en major mesu
ra que la seva persona de carn i ossos. A mi em sem
bla que «què soc» simbolitza que el manifest és el seu
jo, mentre que el seu cos que viu i respira i les seves
identitats quedaven en segon terme. En els seus tex
tos, Solanas construïa els éssers que desitjava ser.
L’article Young Girl’s Primer aparegut a la revista
Cavalier pinta la Valerie com una descarada, una
pidolaire, una dona intel·ligent que es resistia al
treball assalariat, més llesta que els homes i que re
clutava les dones perquè s’espavilessin. Va escriure’l
mentre treballava de prostituta, dormia als terrats
i gairebé sempre passava gana. Quan escrivia es ne
gava a admetre el patiment. Sempre lluitava, sempre estava contenta, sempre es resistia ferotgement
a que es digués que passava mals tràngols. De fet, el
Manifest SCUM també reflecteix un jo de la Valerie
creat, necessitat, acompanyat i alimentat potser més
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que el seu cos físic i el seu ésser viu de carn i ossos.
Ella imaginava i jugava amb la idea que el text per
duraria més que ella, abraçaria la seva visió del
món, de manera que ella aconseguiria tolerar el des
plegament de la seva salut mental i el seu cos físic.
Cal recordar que la Valerie va passar una gran part
de la vida obsessionada amb el Manifest SCUM, in
sistint-hi i mirant de ressuscitar-lo. En la seva da
rrera conversa enregistrada, parla d’aconseguir una
còpia de l’edició CORRECTA (1977) de l’oficina de
drets d’autor de Washington. La història de la Vale
rie és la història del Manifest SCUM. Si hagués dit
«qui soc» implicaria que l’autora encara té prioritat.
En dir «què soc», en canvi, revela que el manifest és
previ (i sempre ho ha sigut) a l’hora de definir la Va
lerie i que la seva realitat material de debò era
molt menys important. Es tracta d’una afirmació
punyent i tràgica sobre la naturalesa dual de la vida
de la Valerie. La lluita per crear el Manifest SCUM
va fer que tots els aspectes destructius de la seva vi
da esdevinguessin d’alguna manera suportables
(tot i que amb prou feines).
Liz Kinnamon, 23 de gener del 2015.
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Atès que en aquesta societat la vida és, en el millor
dels casos, una absoluta tabarra i que no hi ha res
de rellevant per a les dones, a aquelles dones res
ponsables, amants de les emocions i amb esperit cí
vic només els queda enderrocar el govern, eliminar el
sistema econòmic, instaurar l’automatització absolu
ta i destruir el sexe masculí.
Ara per ara és tècnicament viable la reproducció
prescindint de l’ajuda dels mascles (i també de les
femelles), així com la producció exclusiva de femelles.
Cal que ens hi posem immediatament. Conservar
el mascle no té ni tan sols la dubtosa utilitat de la
reproducció. El mascle és un accident biològic: el
gen Y (masculí) és un gen X (femení) incomplet, o
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sigui que conté un conjunt incomplet de cromo
somes. És a dir, el mascle és una femella incom
pleta, un avortament amb potes malmès des del
punt de vista genètic. Ser un mascle és ser defi
cient, limitat emocionalment; la masculinitat és una
malaltia per carència i els mascles són minusvàlids
emocionals.
El mascle és egocèntric de cap a peus, està atra
pat dintre seu, és incapaç de sentir empatia o d’iden
tificar-se amb els altres, d’expressar amor, amistat,
afecte, tendresa. És una unitat absolutament aïllada,
que no sap relacionar-se amb ningú més. Les seves
respostes són completament viscerals, no passen pel
cervell; la seva intel·ligència és una mera eina al ser
vei dels seus impulsos i necessitats; no pot tenir pas
sions ni interaccions psi
co
lògiques; només es pot
relacionar amb les seves sensacions físiques. És més
mort que viu, és un totxo insensible, incapaç de do
nar ni de rebre plaer ni felicitat. Per tant, en el mi
llor dels casos, és una absoluta tabarra, una massa
informe inofensiva, perquè les úniques persones atrac
tives són aquelles que saben lliurar-se a la resta.
Està atrapat en una zona crepuscular a mig camí
entre els humans i els micos, però és molt pitjor
que els simis perquè, a diferència d’ells, pot experi
mentar un ampli ventall de sentiments negatius
(odi, gelosia, menyspreu, fàstic, culpa, vergonya, dub
te) i, encara més, és conscient d’allò que és i d’allò que
no és.
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Malgrat que és completament físic, el mascle no
serveix ni de semental. Fins i tot si suposem que
és competent des del punt de vista mecànic, cosa
que passa amb pocs homes, d’entrada és incapaç
de fotre un clau de manera exuberant i sensual:
se’l mengen la culpa, la vergonya, la por i la inse
guretat, sentiments arrelats a la naturalesa mas
culina, que l’ensinistrament més avançat només
podria minimitzar. En segon lloc, la sensació física
que assoleix és pràcticament nul·la. En tercer lloc,
no connecta amb la seva companya, sinó que està
obsessionat en allò que fa ell, a fer una actuació es
tel·lar, una bona feina de lampista. Dir a un home
que és un animal és afalagar-lo, és una màquina, un
consolador amb potes. Sovint es diu que els ho
mes utilitzen les dones, però per què? Per obtenirne plaer segur que no.
Tot i que el devoren la culpa, la vergonya, les
pors i les inseguretats, mentre obté, amb sort, una
sensació física amb prou feines perceptible, el mas
cle està obsessionat amb follar: travessarà nedant
un riu de mocs, travessarà a peu un mar de vò
mits que li arribin fins al coll, si creu que a l’altra
banda l’espera un cony afectuós. Es follarà una
dona que menysprea, qualsevol bruixa desdente
gada i, a més, pagarà per fer-ho. Per què? La res
posta no és que busca descarregar-se físicament,
perquè masturbant-se en tindria prou. Ni tampoc
és que persegueix la satisfacció de l’ego, perquè
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això no justifica que fins i tot es folli cadàvers i
nadons.
Atès que és egocèntric de cap a peus, incapaç de
relacionar-se, de sentir empatia o d’identificar-se amb
altres persones i que es troba dominat per una se
xualitat difusa i generalitzada, el mascle és passiu psi
cològicament. Com que detesta aquesta passivitat, la
projecta sobre les dones, defineix el mascle com a ac
tiu i es disposa a demostrar-ho («demostrar que és un
home»). Follar és la seva principal manera de mirar
de demostrar-ho (un tros d’home amb un tros de po
lla perforant un tros de titi). Ara bé, com que in
tenta demostrar una falsedat, l’ha de «demostrar»
sense parar. Així, follar és un intent compulsiu i de
sesperat de demostrar que no és passiu, que no és
una dona, però és passiu i, sens dubte, frisa per ser
una dona.
Vist que és una dona incompleta, el mascle es
passa la vida mirant de completar-se, d’esdevenir
una dona. Per aconseguir-ho, busca la dona a totes
hores, hi confraternitza, procura viure a través seu
i fondre-s’hi, mentre afirma com a pròpies totes les
característiques femenines —fortalesa i independèn
cia emocionals, força, dinamisme, decisió, fredor, ob
jectivitat, seguretat, valentia, integritat, vitalitat,
intensitat, profunditat de caràcter, esplendor, etc.—,
alhora que projecta en les dones els trets mascu
lins: vanitat, frivolitat, trivialitat, feblesa, etc. Mal
grat això, cal dir que hi ha un àmbit en què sens
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dubte ell les supera: les relacions públiques. De fet,
ha dut a terme una fantàstica labor de convèncer
milions de dones que els homes són dones i les do
nes, homes. El mascle sosté que elles obtenen la ple
nitud gràcies a la maternitat, mentre que la sexualitat
reflecteix allò que els faria sentir realitzats si fossin
dones.
Dit d’una altra manera, les dones no tenen en
veja del penis, són els homes que tenen enveja
del cony. Tant ells com elles es pensen que els ho
mes són dones i les dones, homes. Llavors, quan el
mascle accepta la seva passivitat, es defineix com
a dona, es transvesteix, perd el desig sexual (de fet,
no té ganes de fer res i es realitza com a transves
tit) i es talla la polla. Així assoleix un sentiment se
xual permanent i difús de «ser una dona». Per l’home,
follar és una defensa contra el desig de ser una
dona.
Ell és responsable de:

La guerra
La manera com el mascle compensa el fet de no
ser una dona (treure el seu tros de pistola) és cla
rament insuficient, perquè només la pot treure
un nombre de vegades molt limitat, de manera
que decideix treure-la a gran escala per demos
trar al món sencer que ell és un «home». Vist que
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no té compassió ni capacitat de sentir empatia ni
d’identificar-se amb la resta, per demostrar la seva
virilitat està disposat a infligir una quantitat infi
nita de patiment i mutilació i a sacrificar un nom
bre il·limitat de vides, inclosa la seva. Com que la
seva pròpia vida no té cap valor, s’estima més aca
bar cobert de glòria que suar sang durant cinquan
ta anys més.

L’amabilitat, la cortesia i la «dignitat»
Tot home en el fons sap que no val una merda.
Hi ha una sensació d’animalitat que el desborda
i l’avergonyeix profundament, no es vol expres
sar sinó que pretén ocultar tot el seu caràcter fí
sic i egocèntric, l’odi i el menyspreu que sent per
la resta d’homes, així com ocultar-se a si mateix
l’odi i el menyspreu que sospita que els altres ho
mes senten per ell. A més, té un sistema nerviós
rudimentari que s’altera ràpidament davant la
menor demostració d’emocions o sentiments. Per
això, mira d’imposar un codi «social» que garan
teixi una fador absoluta, sense el menor rastre
de sensacions o opinions molestes. Fa servir ter
mes com «copular», «fer l’acte sexual» o «tenir re
lacions» (pels homes dir «relacions sexuals» és una
redundància), revestits de formes rebuscades, com
un mico de vint-i-un botons.
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Els diners, el matrimoni i la prostitució, el treball i
l’elusió d’una societat automatitzada
No hi ha cap motiu humà que justifiqui que exis
teixin els diners ni que algú hagi de treballar més
de dues o tres hores a la setmana com a màxim.
Totes les feines monòtones (pràcticament totes les
feines que es fan ara per ara) es podrien haver au
tomatitzat des de fa temps i en una societat sen
se diners totes podríem tenir el bo i millor de tot
allò que desitgéssim, en la quantitat que fos. Ara bé,
per defensar la preservació el sistema monetari s’es
grimeixen motius masculins, motius que no són
humans:
1. El cony. Atès que menysprea el seu jo alta
ment inepte i el superen una angoixa intensa i
una solitud profunda i incisiva, en el seu jo buit
—desesperat per unir-se a qualsevol dona amb
escasses esperances de completar-se, amb la
creença mística que en tocar l’or es convertirà
en or— el mascle anhela la companyia constant
de les dones. La companyia de la pitjor dona
és preferible a la seva pròpia companyia o la d’al
tres homes, que només serveix per recordar-li
la seva pròpia repugnància. Les dones, però, tret
que siguin molt joves o estiguin molt malaltes
han de ser obligades o subornades per acceptar
la companyia masculina.
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2. Proporcionar al mascle incapaç de relacionarse la il·lusió de ser útil i permetre-li que intenti
justificar la seva existència excavant forats i tor
nant-los a omplir. El mascle té pànic del temps
lliure, perquè no tindrà res més a fer que con
templar el seu jo grotesc. Com que és incapaç de
relacionar-se o d’estimar, el mascle ha de treba
llar. Les dones desitgen fer activitats absorbents,
satisfactòries emocionalment i amb sentit, però si
no tenen ocasió o capacitat de dur-les a terme,
s’estimen més fer el ronso i perdre el temps en
allò que els vingui de gust: dormir, anar de comp
res, jugar a bitlles, al billar, a cartes o a altres
jocs, criar, llegir, passejar, somiar despertes, men
jar, tocar-se, afartar-se de pastilles, anar al cine
ma, fer-se psicoanalitzar, viatjar, cuidar gossos i
gats, escarxofar-se a la platja, nedar, mirar la te
le, escoltar música, decorar la casa, dedicar-se a
la jardineria, cosir, sortir a bars nocturns, ballar,
fer visites, «fer anar el cervell» (assistir a cur
sos) i omplir-se de «cultura» (conferències, obres de
teatre, concerts i pel·lícules «de culte»). Per tant,
encara que s’assolís la total igualtat econòmi
ca entre sexes, moltes s’estimarien més viure
amb mascles o vendre’s el cul pel carrer, per tal
de tenir la major part del temps per a elles, abans
que passar hores i hores fent tasques tedioses, em
brutidores i avorrides per a algú altre, funcio
nant com si fossin menys que animals, com a
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màquines o, en el millor dels casos —si acon
seguissin una «bona» feina— participant en la ges
tió del merder. El que alliberarà les dones del
control masculí, per tant, és l’eliminació total del
sistema laboral i monetari, no la conquesta de la
paritat econòmica amb els homes dins del sistema.
3. El poder i el control. Com que no pot senyo
rejar en les relacions personals amb les dones,
senyoreja mitjançant la manipulació dels d
 iners
i de tot el que està controlat pels diners, és a dir,
de tot i tothom.
4. El succedani de l’amor. Com que és incapaç
de donar amor o afecte, el mascle dona diners.
El fa sentir com una mare. La mare dona llet,
ell dona pa. Ell es guanya el pa.
5. Proporcionar un objectiu al mascle. Com que
no sap gaudir del moment, necessita ambicions
i els diners li proporcionen un objectiu etern.
Només cal que penseu què podríeu fer amb vui
tanta bilions de dòlars: invertir-los! I en tres
anys en tindríeu tres-cents bilions!
6. Proporcionar el terreny per a la major opor
tunitat masculina de control i manipulació: la
paternitat.
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La paternitat i la malaltia mental
(la por, la covardia, la timidesa, la humilitat,
la inseguretat, la passivitat)
La mare vol el millor per a les seves criatures, el
papà només vol el millor per al papà, que és pau i
tranquil·litat, desitja que es complagui la seva il·lu
sió de dignitat («respecte»), anhela assolir una bona
imatge (estatus) i l’oportunitat de controlar i mani
pular o, si és un pare «progressista», de «guiar». A
més, desitja la seva filla des d’un punt de vista se
xual: dona la seva mà per al matrimoni, la resta és
per a ell. El papà, a diferència de la mare, no pot ce
dir mai davant les criatures, perquè costi el que cos
ti ha de conservar la seva il·lusió de fermesa, de
fortalesa, de força, de tenir sempre la raó. No sortirse mai amb la seva provoca una manca de confiança
en la pròpia capacitat d’afrontar el món i una ac
ceptació passiva de l’statu quo. La mare estima la
canalla, tot i que de vegades s’empipa, però el seu
enuig s’esvaeix de pressa i fins i tot mentre dura, no
impedeix ni l’amor ni l’acceptació bàsica. El papà,
com que és un malalt emocional, no estima les cria
tures, les aprova si fan «bondat», és a dir, si són ama
bles, «respectuoses», obedients, submises a la seva
voluntat, tranquil·les i poc propenses a mostrar un
temperament indecorós —que seria d’allò més desa
gradable pel sistema nerviós masculí del papà, tan
fàcilment irritable—, en altres paraules, si són uns
46

vegetals passius. Si no fan «bondat», no s’enfada —
sempre que sigui un pare modern i «civilitzat»; en tot
cas, és preferible el pare antic, barroer, que diu fàs
tics i està tocat del bolet, perquè és tan ridícul que és
fàcil menysprear-lo—, sinó que mostra desaprovació
que, a diferència de l’enuig, perdura i impedeix l’ac
ceptació bàsica, cosa que deixa la criatura amb una
sensació d’inutilitat i una obsessió per obtenir apro
vació que arrossegarà durant la resta de la seva vi
da. El resultat és la por a pensar independentment,
perquè això porta a opinions i a formes de vida fora
del convencional i que no són aprovades.
Per tal que la criatura vulgui l’aprovació del pa
pà, cal que el respecti i com que és una merda, el
papà només pot estar segur que el respecten si està
apartat, distanciat, actuant sota el precepte que la
«confiança engendra menyspreu», cosa que, per des
comptat, és certa en el cas de les persones menys
preables. Com que està distant i apartat, aconsegueix
romandre desconegut i misteriós i, per tant, inspi
rar por («respecte»).
La desaprovació de les «escenes» en què s’expres
sen emocions provoca por a les emocions fortes, por
al propi enuig i odi. La por a l’enuig i l’odi combinada
amb una manca de seguretat en la pròpia capacitat
d’enfrontar-se al món i canviar-lo o, fins i tot, d’incidir
per poc que sigui en el propi destí, comporta la creen
ça absurda que tant el món com la majoria de gent
que hi viu són afables i que les diversions més ba
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nals i trivials són d’allò més divertides i profunda
ment grates.
En concret, l’efecte de la paternitat sobre els nois
és fer-los «homes», és a dir, blindar-los davant tots
els impulsos de passivitat, de fer el marica i davant els
desitjos de ser una dona. Tots els nois volen imitar la
mare, ser ella, fondre-s’hi, però el papà els ho pro
hibeix, ell és la mare, és ell qui s’hi fusiona. De
manera que diu al noi, de vegades directament, de ve
gades indirectament, que no sigui un faldilletes, que
es comporti com un «home». El noi, cagat, amb por
del pare i alhora amb «respecte», creu i esdevé exacta
ment com el papà, aquest model d’«home», de mascu
linitat, l’ideal de qualsevol ciutadà dels Estats Units
d’Amèrica, un tanoca heterosexual assenyat.
En canvi, l’efecte de la paternitat sobre les noies
és fer-les dependents dels mascles, passives, domès
tiques, bèsties, insegures, aconseguir que en tot mo
ment busquin l’aprovació i la seguretat, tornar-les
covardes, humils, «respectuoses» amb les autoritats i
els homes, tancades, poc motivades, mig mortes, tri
vials, beneites, convencionals, tòtiles i absolutament
menyspreables. La filla de papà, sempre tensa i po
ruga, antiquada, talossa i sense objectivitat aprecia
el papà i, per tant, també els altres homes, amb un
rerefons de por («respecte»). No només és incapaç d’ado
nar-se que, rere la façana, la carcassa és buida, sinó
que accepta la definició masculina d’ell com a superior,
així com la de la dona i ella mateixa com a inferior,
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com un mascle, cosa que, gràcies al papà, ella és
realment.
El creixement de la paternitat —resultat de
l’augment i l’extensió de l’opulència que necessita
la paternitat per tal de prosperar— ha desembocat
en un increment general de la irracionalitat i el
declivi de les dones als Estats Units des de la dè
cada de 1920. L’estreta relació entre l’opulència i la
paternitat ha causat, en la majoria de casos, que
només les noies equivocades (en concret, les noies
«privilegiades» de classe mitjana) accedeixin a l’«edu
cació».
En definitiva, els pares han corromput el món
amb la masculinitat. El mascle té un do de rei Mi
des en negatiu: tot el que toca ho converteix en
merda.

La supressió de la individualitat, l’animalitat
(la domesticitat i la maternitat) i el funcionalisme
El mascle no és més que un feix de reflexes con
dicionats, incapaç d’elaborar una resposta mental
lliure, està lligat als primers condicionaments, de
terminat totalment per les seves experiències an
teriors. Les seves primeres experiències són amb
la mare, la vida d’ell és absolutament indissocia
ble de la d’ella. Mai no li queda clar del tot que ell no
és part de la mare, que ell és ell i ella és ella.
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La seva major necessitat és que la mama el guiï,
l’aixoplugui, el protegeixi i l’admiri (els homes espe
ren que les dones estiguin encantades amb allò que
ells rebutgen horroritzats: ells mateixos). A més, com
que és absolutament físic, en les estones que no
està «al món exterior» defensant-se amb totes les
seves forces contra la passivitat, aspira a delir-se
en les activitats animals bàsiques: menjar, dormir,
cagar, relaxar-se i deixar que la mama l’assereni.
La filla de papà, passiva i curta de gambals, que en
tot moment es desviu per ser aprovada, perquè l’ama
nyaguin, pel «respecte» del primer mitjamerda que
passi, es redueix fàcilment a la mama, que satisfà
irracionalment les necessitats físiques, que calma el
front esgotat i simiesc de l’home, que en fa créixer
el diminut ego, que aprecia el menyspreable, en de
finitiva, que és una bossa d’aigua calenta amb tetes.
Les dones del segment més endarrerit de la so
cietat —les de classe mitjana «privilegiades, edu
cades», el residu de la humanitat— en què el domini
del papà no té rival han estat reduïdes a animals
fins a tal punt que intenten lliurar-se plenament als
dolors del part i a mandrejar en la nació més avan
çada del món en ple segle xx, amb nadons aferrats
a les tetes. Tanmateix, no és pel bé de les criatures
que els «experts» diuen a les dones que cal que
la mama es quedi a casa i s’arrossegui en l’animali
tat, sinó pel bé del papà: les tetes són perquè s’hi pen
gi el papà; els dolors del part són perquè el papà
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s’hi lliuri indirectament (com que està mig mort,
perquè respongui calen estímuls fortíssims).
Per motius psicològics i pràctics, cal que la dona
quedi reduïda a la condició d’animal, de mama, de
mascle: el mascle és un mer membre de l’espècie, in
tercanviable per qualsevol altre mascle. No té una
individualitat arrelada, que sorgeix dels interessos
de cada persona, dels elements exteriors que li cri
den l’atenció, d’allò amb què es relaciona. Atès que
se centren exclusivament en si mateixos, que només
són capaços de relacionar-se amb el seu cos i les se
ves sensacions físiques, l’únic tret distintiu entre
els mascles és el grau i les formes en què inten
ten defensar-se de la passivitat i del desig de ser
dones.
De la individualitat femenina, ell n’és plenament
conscient, però no arriba a entendre-la ni tampoc és
capaç de relacionar-s’hi ni d’assolir-la emocionalment.
Aquesta individualitat l’espanta, el fastigueja i l’om
ple d’enveja, per tant, la nega i es disposa a defi
nir tothom en funció de la seva labor o utilitat. A si
mateix, és clar, s’assigna les tasques més importants
—metge, president, científic— cosa que li proporcio
na una identitat, si no una individualitat, i mira de
convèncer les dones i de convèncer-se a si mateix (se
n’ha sortit més amb les dones) que la tasca femenina
és donar a llum, pujar criatures i relaxar, reconfor
tar i estimular l’ego masculí, i que en conseqüència,
ella és intercanviable per qualsevol altra. En realitat,
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la funció de qualsevol dona és relacionar-se, deixarse anar, estimar, ser ella mateixa, per tant, és insubs
tituïble, mentre que la funció masculina és produir
semen. Avui dia tenim bancs de semen.
De fet, la funció femenina és explorar, descobrir,
inventar, resoldre problemes, fer broma, fer músi
ca i fer-ho, tot plegat, amb amor. És a dir, crear un
món màgic.

L’elusió de la intimitat
Malgrat que el mascle, avergonyit del que és i gaire
bé de tot allò que fa, insisteix en la intimitat i la con
fidencialitat en tots els aspectes de la seva vida, en
realitat, la intimitat se li’n fum. Com que està buit i
és un ésser incomplet i dependent, no té un jo al qual
lliurar-se i necessita a tota hora la companyia feme
nina, de manera que no veu cap inconvenient a im
miscir-se en els pensaments de qualsevol dona, fins
i tot d’una completa desconeguda, a tot arreu i en
qualsevol moment. De fet, s’indigna i s’ofèn quan se’l
renya per comportar-se així i també es descol·loca:
per més que s’hi escarrassi, no entén com algú es pot
estimar més un minut de soledat que la companyia
del primer malparit que passi. Com que es vol con
vertir en dona, procura estar sempre envoltat de do
nes, que és el més a prop que pot estar de convertir-s’hi,
de manera que ha establert una «societat» basada en
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la família: una parella formada per un home i una do
na i la canalla (l’excusa per a l’existència de la família),
que pràcticament viuen l’un sobre l’altra, v
 iolant sen
se escrúpols els drets, la intimitat i l’enteniment de la
dona.

L’aïllament, els barris residencials
i l’elusió de la comunitat
La nostra societat no és una comunitat sinó una
simple col·lecció d’unitats familiars aïllades. El mas
cle pateix una inseguretat desesperant, tem que la
seva dona el deixi si s’exposa a altres homes o a qual
sevol cosa que s’assembli remotament a la vida, de
manera que, per tal d’aïllar-la de la resta d’homes i
de la poca civilització existent, la trasllada als bar
ris residencials, que són un compendi de parelles cen
trades en si mateixes i la canalla. Gràcies a l’aïllament
pot mirar de guardar l’aparença de ser un individu
transformant-se en un «individualista fort i atractiu»,
un solitari, que equipara la solitud i la manca de coope
ració amb la individualitat.
El mascle té encara un motiu més per isolarse: tot home és una illa. Atrapat dintre seu, aïllat
emocionalment, incapaç de relacionar-se, el mas
cle té pànic de la civilització, de la gent, de les ciutats,
de les situacions que requereixen capacitat d’enten
dre els altres i de comunicar-s’hi. De manera que,
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com un conill espantat, s’esquitlla i arrossega
l’imbecilet del papà cap al desert, cap a les urbanitza
cions; en el cas del «hippy» —és excèntric, home!—
se’n va a les pastures on pot follar i criar sense que el
destorbin i gratar-se la panxa fent collarets i tocant
la flauta.
Atès que el desig del «hippy» de ser un «home»,
un «individualista fort i atractiu» no és tan pro
fund com el de la majoria d’homes i que a més, està
encantat amb la idea de tenir un munt de dones a
l’abast, el «hippy» es rebel·la contra la cruesa d’ha
ver de guanyar-se el pa i contra la monotonia d’una
sola dona. En nom de la solidaritat i la cooperació,
estableix una comuna o tribu, la qual, com que pre
tén fomentar la cohesió i en part a causa d’aquesta
cohesió (la comuna és una família ampliada, és una
violació ampliada dels drets, la intimitat i l’enteni
ment de la dona) no s’acosta més a una comunitat
que la «societat» normal.
Una veritable comunitat està formada per in
dividus —ni per mers membres de l’espècie ni per
parelles— que respecten la individualitat i la in
timitat dels altres mentre s’hi relacionen intel
lectualment i emocionalment, esperits lliures que
estableixen relacions lliures i cooperen per asso
lir objectius comuns. Els tradicionalistes diuen que
la unitat bàsica de la «societat» és la família, els
«hippies» diuen que és la tribu, ningú no esmen
ta l’individu.
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El «hippy» s’empatolla amb la individualitat,
però no hi entén més que els altres homes. Desitja
tornar a la natura, tornar a les terres salvatges, a
la llar dels animals peluts dels quals forma part,
lluny de la ciutat, on almenys hi ha un rastre, un
brot incipient de civilització, per viure com un mer
membre de l’espècie i dedicar-se a activitats físiques,
que no impliquin l’intel·lecte (conrear, follar, confec
cionar collarets). L’activitat fonamental de la comu
na, aquella en què es basa, és la violació múltiple.
Bàsicament, allò que atreu el «hippy» a la comuna
és la perspectiva de poder accedir a conys gratis:
són la principal mercaderia que es comparteix, que
es posseeix, n’hi ha prou amb demanar-los, però,
encegat per l’avarícia, no s’adona de tots els al
tres homes amb qui haurà de compartir-los, ni de
la gelosia i el desig de posseir-los que li sorgiran.
Els homes no poden cooperar per assolir un
objectiu comú, perquè l’objectiu de qualsevol ho
me és tenir els conys per a ell sol. Per tant, la comu
na està condemnada al fracàs, tot «hippy», presa del
pànic, atraparà la primera figaflor que se n’encaterini
i tan aviat com pugui, se l’endurà d’una revolada als
barris residencials. El mascle no pot progressar so
cialment, sinó que es limita a oscil·lar entre l’aïlla
ment i la violació múltiple.
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L’adaptació
Malgrat que vol ser un individu, al mascle l’es
panta qualsevol indici que mostri que ell és lleu
gerament diferent dels altres: el fa sospitar que
realment no és un «home», que és passiu i total
ment sexual, una sospita que l’empipa molt. Si els
altres homes són «A» i ell no, llavors no deu ser
un home, deu ser un marica. O sigui que per afir
mar la seva «masculinitat» procura ser com la res
ta. La diferència tant en els altres homes com
en si mateix l’amenaça, perquè significa que són
mariques que cal e vitar a qualsevol preu. Per tant,
procura vetllar perquè tots els altres homes també
s’adaptin.
El mascle gosa ser diferent en la mesura en què
accepta la seva passivitat i el seu desig de ser una
dona, la seva condició de marica. El mascle que ha
anat més lluny és el transvestit, ara bé, tot i que
és diferent de la majoria d’homes, és exactament
igual que la resta de transvestits. Igual que el fun
cionalista, té una identitat: és una dona. Malgrat
que intenta abordar els seus problemes per tal
de resoldre’ls, no té individualitat. No acaba d’es
tar del tot convençut que és una dona i es qües
tiona si és suficientment femení, llavors s’adapta
compulsivament a l’estereotip fixat per l’home i,
en conseqüència, el seu comportament es redueix a
un conjunt d’amaneraments forçats.
56

Per assegurar-se que és un «home», el mascle
ha de procurar que la femella sigui una «dona»
de cap a peus, el contrari d’un «home», és a dir, ella
ha d’actuar com un marica. I la filla de papà, a qui
des de petita se li ha arrabassat qualsevol instint
femení, s’adapta a aquest paper amb facilitat i bona
cara.

L’autoritat i el govern
Vist que no sap distingir entre el bé i el mal, ni té
consciència, la qual només es desprèn de l’empatia...
vist que no té fe en el seu jo inexistent, que és inne
cessàriament competitiu i, per naturalesa, incapaç
de cooperar, el mascle necessita la direcció i el con
trol externs. Per això ha creat les autoritats —els sa
cerdots, els experts, els patrons, els dirigents, etc.— i
el govern. Atès que vol que la dona (mama) el guiï,
però és incapaç d’acceptar-ho (al capdavall ell és un
home), atès que vol fer el paper de dona, usurpar la
funció femenina de guia i protectora, s’encarrega que
totes les autoritats siguin homes.
No hi ha cap motiu perquè una societat formada
per éssers racionals capaços de sentir empatia amb
els altres, éssers complets i sense cap raó natural
per competir hagi de tenir govern, lleis o dirigents.
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La filosofia, la religió i la moralitat
basada en la sexualitat
La incapacitat del mascle per relacionar-se amb
res ni amb ningú fa que la seva vida sigui inútil i
no tingui cap sentit (en última instància, el mascle
percep que la vida és absurda), llavors ha inventat
la filosofia i la religió. Com que és un ésser buit,
mira enfora, no només per buscar-hi la direcció i el
control, sinó també la salvació i el sentit de la vida.
Vist que per a ell és impossible la felicitat a la ter
ra, s’ha empescat el cel.
Com que no sap comprendre els altres i és total
ment sexual, per ell el que és «incorrecte» és tant
el «llibertinatge» sexual com embolicar-se en pràc
tiques sexuals «desviades» («que no són pròpies de
l’home»), és a dir, el fet de no defensar-se de la seva
passivitat i la sexualitat total. Si es consent aquest
descuit destruirà la «civilització», perquè la «civi
lització» es fonamenta en la necessitat del mascle
de defensar-se d’aquestes característiques. Segons
els homes, el que és «incorrecte» per a una dona és
qualsevol comportament que tempti els homes a
caure en el «llibertinatge» sexual. És a dir, és inco
rrecte que la dona no situï les necessitats masculi
nes per sobre de les seves i no sigui una marica.
La religió no només dona un objectiu al mas
cle (el paradís) i contribueix a mantenir les dones
lligades als homes, sinó que també ofereix rituals
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mitjançant els quals ell mira d’expiar la culpa i la
vergonya que sent per no defensar-se amb prou
ímpetu dels seus impulsos sexuals; en essència, la
culpa i la vergonya que li provoca el fet de ser un
mascle.
La majoria dels homes, en un acte d’absoluta co
vardia, projecten les seves febleses inherents en les
dones, les titllen de febleses femenines i es pensen
que disposen de la fortalesa femenina. La majoria de
filòsofs, no tan covards, afronten el fet que en l’home
hi ha mancances masculines, però no poden abor
dar el fet que aquestes mancances es troben en
els homes exclusivament, de manera que etiqueten
la condició masculina de condició humana, plante
gen el problema del buit, que els aterreix, com un
dilema filosòfic i així fan créixer la seva animalitat.
Amb aires de grandesa, es refereixen al buit com un
«problema d’identitat» i es disposen a parlotejar pom
posament sobre la «crisi de l’individu», «l’essència de
l’ésser», «l’existència que és anterior a l’essència»,
«els modes existencials de l’ésser», etc.
Una dona, no només dona per descomptat la
seva identitat i individualitat, sinó que instintiva
ment sap que l’únic incorrecte és fer mal als altres
i que el sentit de la vida és l’amor.
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Els prejudicis (racials, ètnics, religiosos, etc.)
El mascle necessita bocs expiatoris per projectarhi els seus fracassos i deficiències i per desfogar-hi
la frustració que li provoca el fet de no ser una do
na. Les discriminacions a tercers tenen l’avantatge
pràctic d’incrementar substancialment la reserva de
conys disponibles per als homes de dalt de tot.

La competició, el prestigi, l’estatus,
l’educació formal, la ignorància i
les classes econòmiques i socials
Vist que té un desig obsessiu de ser admirat per
les dones, però no posseeix un valor intrínsec, l’home
edifica una societat summament artificial que li per
met apoderar-se de l’aparença de tenir un valor grà
cies als diners, el prestigi, la classe social «alta», els
diplomes, la posició professional, el coneixement i tam
bé, gràcies a enfonsar tants homes com pugui en els
àmbits professional, social, econòmic i acadèmic.
L’objectiu de l’educació «superior» no és instru
ir-se, sinó excloure de diverses professions a tants
com sigui possible.
El mascle, totalment físic, no sap establir re

lacions intel·lectuals. Tot i que té enteniment i fa
servir el coneixement i les idees, és incapaç de rela
cionar-s’hi i comprendre’ls emocionalment: no valora
60

el coneixement i les idees per si mateixos (només són
mitjans per arribar a fins) i, en conseqüència, no té
cap necessitat de companyia intel·lectual ni de culti
var les potencialitats intel·lectuals dels altres, ans al
contrari. El mascle té un interès personal en la ig
norància, concedeix als pocs homes erudits un avan
tatge decisiu sobre la resta i, a més, el mascle sap
que una població femenina il·lustrada i conscient sig
nificarà el seu final. La dona sana i ufanosa vol estar
acompanyada d’iguals, a qui pugui respectar i dels
quals pugui gaudir; el mascle i la dona mascle malal
ta, inestable i insegura anhelen estar acompanyats
de cucs.
Els mascles no poden dur a terme cap revolució
social genuïna, perquè els de dalt volen preservar
l’status quo i els de baix volen ascendir. El mascle
«rebel» és una farsa, aquesta és la «societat» del mas
cle, creada per ell per tal de satisfer les seves ne
cessitats. No està mai satisfet, perquè no és capaç
d’estar-ho. En el fons, el mascle «rebel» es rebel·la
contra el fet de ser un mascle. Només canvia quan
la tecnologia l’hi obliga, quan no té més remei,
quan la «societat» arriba a un estadi en què o can
via o mor. Ara som en aquest estadi: si les dones no
mouen el cul aviat, és molt possible que morim tots.
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L’elusió de la conversa
Com que és un egocèntric de cap a peus, inepte
per relacionar-se amb l’exterior, la «conversa» del
mascle, quan no gira sobre si mateix, és un plom de
discurs impersonal, apartada de tota qüestió amb
valor humà. La «conversa intel·lectual» masculina
és un intent compulsiu i fatigós d’impressionar la
dona.
La filla de papà, passiva, adaptable, encisada pel
mascle, a qui respecta, permet que ell li imposi la
seva llauna horrible. A ella no li costa gaire, per
què la tensió i l’angoixa, la falta de fredor, la ines
tabilitat, el dubte, la inseguretat respecte els seus
sentiments i sensacions que el papà li ha inculcat,
provoquen que només tingui percepcions superfi
cials i la fan incapaç d’adonar-se que el balbuceig
del mascle és un balbuceig; com l’asceta que «apre
cia» les taquetes que es consideren «el gran art», ella
creu que es diverteix amb allò que l’avorreix com una
ostra. No només permet que domini el balbuceig d’ell,
sinó que hi adapta la «conversa».
Des de petita l’han ensinistrat per ser amable,
educada i «digna», per complaure la necessitat mas
culina de dissimular la seva animalitat, redueix do
lçament la «conversa» a quatre paraules, esquiva de
manera insípida i fada qualsevol tema que no sigui
absolutament banal. D’altres vegades, és «educada»
en la discussió «intel·lectual», és a dir, en el discurs
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impersonal sobre distraccions irrellevants, com ara
el producte interior brut, el lliure mercat, la in
fluència de Rimbaud en la pintura simbolista. Té tan
ta destresa en la complaença que, al final, esdevé una
segona natura i continua complaent els homes quan
es troba exclusivament en companyia de dones.
Més enllà de la complaença, la «conversa» de la
filla de papà està limitada per la seva inseguretat a
l’hora d’expressar opinions originals i heterodoxes, pel
tancament en si mateixa fruit de la inseguretat, que
impedeix que pugui mantenir una conversa capti
vadora. L’amabilitat, l’educació, la «dignitat», la in
seguretat i el tancament difícilment donen lloc a la
vehemència i l’enginy, qualitats que ha de tenir una
conversa per merèixer aquest nom. No sol ser una con
versa sense embuts, perquè només les dones total
ment segures de si mateixes, arrogants, sociables,
orgulloses i tenaces poden mantenir converses vehe
ments, enginyoses i amb mala llet.

L’elusió de l’amistat (l’amor)
Els homes es menyspreen a si mateixos, desdenyen
tots els homes a qui contemplen de passada, els quals
no consideren dones (per exemple, els psicoanalistes
«comprensius» i els «grans artistes») ni enviats di
vins i també menystenen les dones que els respec
ten i els complauen. Les dones mascle complaents,
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insegures i que busquen l’aprovació es menyspreen a
si mateixes i desdenyen totes les dones com elles. Les
dones femella segures de si mateixes, marxoses,
amants de les emocions em menyspreen a mi i a les
dones mascle complaents. En resum, el menyspreu
és a l’ordre del dia.
L’amor no és ni dependència ni sexe, sinó amistat
i, per tant, no es pot donar entre dos mascles, entre
un mascle i una dona ni entre dues dones quan una
o totes dues no són més que un mascle bleda, inse
gur i complaent. Com les converses, l’amor només es
pot donar entre dues dones femella segures, espon
tànies, independents i esplèndides, perquè l’amistat
parteix del respecte, no del menyspreu.
Fins i tot entre dones esplèndides no se solen
donar amistats profundes en l’edat adulta, perquè
la majoria estan lligades als homes per tal de so
breviure econòmicament o bé empantanegades en
el procés d’obrir-se pas en la jungla i de no perdre
els estreps entre la massa amorfa. L’amor no pot
sorgir en una societat basada en els diners i el
treball absurd: requereix una total llibertat eco
nòmica i p
 ersonal, temps lliure i l’oportunitat de
participar d’activitats intensament absorbents i
emocionalment satisfactòries que, quan es com
parteixen amb persones a qui es respecta, porten
a l’amistat profunda. En la nostra «societat» amb
prou feines hi ha o portunitats per implicar-se en
activitats d’aquesta mena.
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Després d’espoliar el món de la conversa, l’amistat
i l’amor, el mascle ens ofereix succedanis misera
bles:

El «gran art» i la «cultura»
L’«artista» mascle mira de resoldre el dilema de ser
inepte per a la vida, de no ser una dona, construint
un món de màxima artificialitat en què ell esdevé un
heroi, és a dir, exhibeix els trets femenins i la dona
és reduïda a papers de subordinació extrema, d’allò
més insípids i limitats, és a dir, a ser un mascle.
L’objectiu de l’«artista» mascle no és comunicarse (com que no té res a dintre, no té res a dir), sinó
camuflar la seva animalitat, per tant, recorre al sim
bolisme i a l’obscuritat (coses «profundes»). La gran
majoria de la gent, en particular les persones «edu
cades», no confien en el seu propi criteri, són humils
i respecten l’autoritat («el papà en sap més»), de ma
nera que és més fàcil que les ensarronin i els facin
creure que l’obscuritat, l’esquivesa, la incomprensibi
litat, la vaguetat, l’ambigüitat i l’avorriment són sig
nes de profunditat i brillantor.
El «gran art» demostra que els homes són su
periors a les dones, que els homes són dones, vist
que es cataloga de «gran art» gairebé tot allò que,
com els antifeministes es deleixen a recordar-nos,
ha estat creat per part dels homes. Sabem que el
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«gran art» és gran perquè així ens ho han dit les
autoritats masculines i no podem contradir-ho, per
què els únics que poden percebre i apreciar les ta
quetes són aquells dotats d’una sensibilitat exquisida
clarament superior a la nostra.
Apreciar és l’únic entreteniment dels «cultes»,
dels passius i dels incompetents sense imaginació ni
enginy, que han d’intentar apanyar-se així; atès que
són incapaços de generar entreteniments propis, de
crear el seu petit univers o d’incidir per poc que sigui
sobre el seu entorn, han d’acceptar allò que se’ls
dona; com que són incapaços de crear i de relacionarse, es limiten a contemplar. Absorbir «cultura» és
un intent frenètic, desesperat, de divertir-se en un
món tediós, d’escapar de l’horror d’una existència
absurda i estèril. La «cultura» proporciona una peti
ta compensació als egos dels incompetents, un mitjà
per racionalitzar la contemplació passiva, es poden
enorgullir de la seva capacitat d’apreciar les coses
més «refinades», de veure una joia allà on només hi
ha una tifa (volen que els admirin pel fet d’admirar).
Com que no pensen que puguin canviar res i es re
signen a l’status quo, veuen bellesa en les cagarades
perquè, fins allà on els arriba la imaginació, són tot
el que tindran.
La veneració de l’«art» i la «cultura» —a més d’abo
car moltes dones a una activitat passiva i avorrida
que les distreu d’ocupacions més importants i satis
factòries i del cultiu de capacitats actives— implica
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que les dissertacions pomposes sobre la bellesa pro
funda d’una cagarada qualsevol s’entremetin cons
tantment en les nostres sensibilitats. Això permet
que l’«artista» s’erigeixi en un ésser de sentiments,
percepcions, perspectives i criteris superiors, fet que
mina la confiança de les dones insegures en el valor
i la validesa dels seus propis sentiments, percep
cions, perspectives i criteris.
El mascle, atès que disposa d’un ventall molt li
mitat de sentiments i, en conseqüència, de percep
cions, perspectives i criteris molt limitats, necessita
que l’«artista» el guiï i li expliqui en què consisteix
la vida. L’«artista» mascle, però, és totalment sexual
i incapaç de relacionar-se amb res que vagi més en
llà de les seves sensacions físiques, no té res a ex
pressar tret de la perspectiva masculina que la vida
és absurda i mancada de sentit. Per tant, no pot ser
artista. Ell, que no sap viure, com pot dir-nos en
què consisteix la vida? Un «artista mascle» és una
contradicció en els termes. Un degenerat només
pot produir «art» degenerat. La veritable artista és
la dona segura i sana en una societat de dones, l’ú
nic art, l’única cultura, sorgeix de les dones enva
nides, sonades, vibrants que congenien entre si i
amb la resta de l’univers.
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La sexualitat
El sexe no forma part de les relacions, ans al contra
ri: és una experiència solitària, monòtona, una bur
da pèrdua de temps. Per a la dona és fàcil —molt
més fàcil del que creu— condicionar el seu desig se
xual i esdevenir un ésser totalment fred i intel·lectual,
lliure de dedicar-se a relacions i activitats que real
ment valguin la pena. Ara bé, el mascle, que sembla
que té desig sexual envers les dones i en tot moment
mira d’excitar-les, indueix aquelles que tenen molt
de desig sexual a deliris de luxúria i les aboca al sac
del sexe, del qual poques aconsegueixen escapar. El
mascle lasciu excita la dona luxuriosa: és el que ha
de fer, perquè quan ella transcendeixi el seu cos i
s’elevi per sobre de l’animalitat, el mascle, que té
l’ego a la titola, desapareixerà.
El sexe és el refugi dels curts. I com més curta és
la dona, més profundament es clava en la «cultura»
masculina, és a dir, com més amable, més sexual. Les
dones més gentils de la nostra «societat» són manía
ques del sexe que no hi toquen. Ara bé, com que són
realment d’allò més gentils no cal ni dir que no es
rebaixen a follar —això és groller— sinó que fan l’a
mor, combreguen a través del cos i estableixen una
relació sensual, les literàries es compenetren amb els
batecs d’Eros i aconsegueixen ancorar a l’univers, les
religioses tenen una comunió espiritual amb el sensua
lisme diví, les místiques es fusionen amb el principi
68

eròtic i es fonen amb el cosmos i les amants dels tripis
estableixen contacte amb les seves cèl·lules eròtiques.
D’altra banda, les menys clavades en la «cultura»
masculina, les menys amables, les ànimes simples i
barroeres que redueixen el fet de follar a follar i prou,
que són massa infantils pel món adult de les urbanit
zacions, les hipoteques, els fregalls i la merda dels na
dons, massa egoistes per criar marits i canalla, massa
matusseres perquè no se’ls en foti l’opinió que els altres
en tinguin, massa arrogants per r espectar el papà, els
«grans» o la saviesa profunda dels antics, que només
confien en els seus instints vulgars i animals, per qui
la cultura només es pot donar entre les mosses, l’únic
entreteniment de les quals és buscar emocions fortes i
sobresalts, propenses a «escenes» desagradables, fas
tigoses i ofensives, putes violentes i odioses propenses
a tancar la porta als morros a aquells que les molesten
massa, que clavarien una navalla al pit d’un home o li
fotrien una picadora pel cul tan bon punt se’l miressin
si sabessin que no les enxamparien, en de
finitiva,
aquelles que, segons els patrons de la nostra «cultura»
són SCUM1... aquestes dones són fredes, relativament
intel·lectuals i pràcticament asexuals.

 SCUM fa un joc de paraules entre la paraula anglesa
scum, que significa escòria, i les sigles SCUM, creades per
l’autora que, tot i que no s’especifica en aquest manifest,
signifiquen Society for Cutting Up Men (Organització per
a l’extermini dels homes). (N. de la T.)

1.
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Alliberada de la decència, l’amabilitat, la discreció,
l’opinió pública, la «moral», el respecte pels mitjamer
da, sempre vibrant i bruta, la púrria SCUM es mou...
Es mou per tot arreu... Ha vist tot l’espectacle —tot
sencer—, l’escena de follar, l’escena de les bolleres, ho
ha resseguit tot, se sap fil per randa la història de la
polla i la del cony... Cal haver follat molt per arribar a
estar en contra del sexe i les SCUM ho han fet, ara
estan preparades per a un nou espectacle: volen tallar
aquest fil, desempallegar-se’n, bellugar-se, ressorgir.
Les SCUM, però, encara no predominen, encara són
als marges de la «societat», la qual, si no és desviada
del seu curs actual i si no hi cau la bomba, es cardarà
a si mateixa fins la mort.

L’avorriment
La vida en una societat feta per i per a criatures
que, si no estan ensopides i deprimides són una ab
soluta tabarra, només pot ser o bé ensopida i depri
ment o bé una absoluta tabarra.

La confidencialitat, la censura, la supressió del
coneixement i de les idees i l’acusació
El temor més horrorós, secret i profund d’un mas
cle és que es descobreixi que no és una dona, sinó
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un mascle, un animal infrahumà. Tot i que n’hi ha
prou amb l’amabilitat, l’educació i la «dignitat» per
impedir l’exposició individual, per tal d’impedir l’ex
posició general del conjunt del sexe masculí i man
tenir la seva posició artificial de domini en la «societat»,
el mascle ha de recórrer a:
1. La censura. Atès que respon instintivament a
obres i frases aïllades en comptes de reflexionar
sobre el sentit general, el mascle intenta evitar
que sorgeixi i es descobreixi la seva animalitat
mitjançant la censura no només de la «pornogra
fia» sinó de qualsevol obra que contingui parau
les «obscenes», sense tenir en compte el context
en què apareixen.
2. La supressió de les idees i el coneixement
que podrien exposar-lo o amenaçar la seva posi
ció dominant en la «societat». S’eliminen moltes
dades biològiques i psicològiques, perquè demos
tren la flagrant inferioritat masculina. A més,
mai no es resoldrà el problema de les malalties
mentals mentre domini el mascle, perquè, en pri
mer lloc, els homes hi tenen un interès personal
—només les dones tocades de l’ala deixarien que
els mascles controlessin res, per poc que fos— i, en
segon lloc, el mascle no pot reconèixer el paper
que té la paternitat a l’hora de provocar aquestes
malalties mentals.
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3. Les acusacions. El major delit vital del mas
cle —en la mesura que el mascle ensopit i tens
es pot delir— és acusar els altres. Tant és de
què els acusi, l’important és acusar-los, perquè
desvia l’atenció d’ell. Acusar els altres d’agents
enemics (comunistes i socialistes) és un dels seus
entreteniments preferits, perquè espolsa l’ori
gen de l’amenaça: no només l’allunya de si ma
teix, sinó del país i del món occidental. Les cuques
que se li enfilen pel cul no són seves, sinó de
Rússia.

La desconfiança
Atès que és incapaç de sentir empatia, afecte i lleial
tat, atès que es dedica en exclusiva a si mateix, el
mascle no té sentit del joc net. És un covard que en
tot moment necessita complaure la dona per rebre’n
l’aprovació, sense la qual es troba indefens, sempre
al límit, amb el temor que es descobreixi la seva ani
malitat i masculinitat, ha d’ocultar-se a tota hora,
constantment ha de mentir; com que és buit no té
honor ni integritat: no sap ni què volen dir. El mas
cle, en definitiva, és traïdor i els únics comporta
ments adequats en una «societat» masculina són el
cinisme i la desconfiança.
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La lletjor
Com que és totalment sexual i incapaç de produir res
postes intel·lectuals o estètiques, absolutament ma
terialista i avariciós, el mascle, a més d’infligir al món
el «gran art» ha guarnit les ciutats sense enjardinar
amb edificis lletjos (tant per dins com per fora), de
coracions lletges, tanques publicitàries, autopistes,
cotxes, camions d’escombraries i, sobretot, amb el seu
propi ésser pudent.

L’odi i la violència
Al mascle el devoren la tensió i la frustració pel fet
de no ser una dona, per no ser capaç d’assolir cap
mena de satisfacció ni de plaer, el devora l’odi —no
un odi racional dirigit als que n’abusen i l’insulten,
sinó un odi irracional i indiscriminat...— En el fons,
es tracta d’odi envers el seu ésser menyspreable.
La violència gratuïta, a part de «demostrar» que
és un «home», li serveix per treure l’odi i, a més a més,
com que el mascle només pot produir respostes
sexuals i necessita estímuls molt potents per esti
mular el seu ésser mig mort, li proporciona una lleu
gera excitació sexual.
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La malaltia i la mort
Totes les malalties es poden curar, l’envelliment i
la mort es deuen a la malaltia, per tant, és possible
no envellir mai i viure per sempre. De fet, els pro
blemes de l’envelliment i la mort es podrien resol
dre en pocs anys si es despleguessin tots els mitjans
científics per abordar-los. Tanmateix, mentre do
minin els mascles això no succeirà a causa dels se
güents motius:
1. La majoria d’homes científics defugen la re
cerca biològica aterrits pel descobriment que
els mascles són femelles i tenen una clara pre
ferència pels programes de guerra i mort virils
i baronívols.
2. Molts potencials científics desisteixen de les
carreres científiques a causa de la rigidesa, l’avo
rriment, el gran cost de temps i diners i l’ex
clusivitat injusta del nostre sistema d’educació
«superior».
3. Els professionals mascles insegurs, que vet
llen pels seus càrrecs zelosament, disseminen pro
paganda que provoca que només un grup molt
selecte arribi a comprendre els conceptes cien
tífics abstractes.
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4. L’estesa manca d’autoconfiança generada
pel sistema patriarcal dissuadeix moltes noies
amb talent de fer-se científiques.
5. La manca d’automatització. Ara per ara hi
ha una gran quantitat de dades que, si s’orga
nitzessin i es correlacionessin, revelarien la cura
del càncer i de moltes altres malalties i, possible
ment, podrien arribar a proporcionar la clau
de la vida. Ara bé, n’hi ha tantes que calen ordi
nadors molt ràpids per tal de correlacionar-les
totes. La institució informàtica serà obstruïda in
terminablement mentre estigui sota el sistema
de control masculí, perquè al mascle l’horroritza
ser substituït per màquines.
6. El sistema monetari té una necessitat insa
ciable de nous productes. La majoria dels pocs
científics que no treballen pels programes de mort
investiguen per a les empreses i hi estan lli
gats.
7. Al mascle li agrada la mort: l’excita sexual
ment, ja és mort per dintre i vol morir.
8. La preferència del sistema monetari pels cientí
fics menys creatius. La majoria de científics pro
venen de famílies que almenys són relativament
riques, en què el papà estableix el regne suprem.
75

Atès que no pot assolir un estat positiu de felici
tat, que és l’únic que pot justificar l’existència, el mas
cle, en el millor dels casos, està relaxat, còmode i és
neutral, però es tracta d’un estat extremament pas
satger, perquè no triga a aparèixer l’avorriment,
un estat negatiu. Així doncs, està condemnat a una
existència de patiment alleujat només per períodes
ocasionals i momentanis de descans, un estat que
només pot assolir a costa d’alguna dona. El mas
cle és, per naturalesa, una sangonera, un parà
sit emocional i, per tant, èticament no té dret a
viure, perquè ningú no té dret a viure a costa d’al
gú altre.
De la mateixa manera que els humans tenen
dret a existir abans que els gossos per virtut de
la seva major evolució i de la seva consciència su
perior, les dones tenen dret a existir abans que els
homes. Per tant, l’eliminació de qualsevol mascle
és un acte de justícia i bondat, un acte molt be
neficiós per a les dones així com un acte de pietat.
Tanmateix, aquest assumpte moral amb el temps
esdevindrà una qüestió purament teòrica, perquè l’ho
me s’està liquidant a si mateix de manera gradual. A
més de ficar-se en les guerres clàssiques i consagra
des i en els aldarulls racials, cada cop hi ha més ho
mes que es fan mariques o s’autodestrueixen per mitjà
de les drogues. La dona, li agradi o no, s’acabarà en
carregant de tot, si més no, perquè ho haurà de fer: el
mascle, a efectes pràctics, no existirà.
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Hi ha factors que acceleren aquesta tendèn
cia: el fet que cada cop més homes copsin quins són
els seus interessos, que es vagin adonant que allò que
convé a les dones els convé a ells també, que només
poden viure a través d’elles i que com més s’insti la
dona a viure, a realitzar-se, a ser una dona i no un
mascle, més a prop hi viurà ell. S’està adonant
que és més senzill i més satisfactori viure a tra
vés d’ella que intentar convertir-s’hi i usurpar-li les
qualitats, afirmar que són d’ell, enfonsar la dona i
afirmar que es tracta d’un mascle. Al marica, que ac
cepta el fet de ser un mascle, és a dir, la passivitat,
la sexualitat total i la feminitat, també li va mi
llor que les dones ho siguin veritablement, per
què això li facilita el fet de ser un mascle, de ser
femení. Si els homes tinguessin seny mirarien
d’esdevenir dones de debò, farien investigacions
biològiques profundes per assolir-ho, per mitjà
d’operacions al cervell i al sistema nerviós, fins
aconseguir transformar-se psicològicament i fí
sicament en dones.
L’assumpte de si cal continuar utilitzant fe
melles per a la reproducció o si cal fer-la al labo
ratori també esdevindrà una qüestió teòrica: què
passarà quan les dones majors de dotze anys pren
guin rutinàriament la píndola i deixin d’haver-hi ac
cidents? Quantes dones deliberadament es quedaran
embarassades o, en cas d’accident, tiraran l’embaràs
endavant? No, Virginia, a les dones no els fascina
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ser eugues de cria,2 malgrat el que digui la mas
sa de dones robotitzades amb el cervell rentat. Quan
la societat estigui formada només per conscièn
cies plenes, la resposta serà que cap. Caldria se
parar a la força un determinat percentatge d’homes
per seguir reproduint l’espècie? Òbviament, no fun
cionaria. La resposta és la reproducció al labora
tori.
En relació amb l’assumpte de si cal continuar re
produint els mascles o no: del fet que el mascle, com
les malalties, hagi existit sempre no se’n desprèn que
hagi de continuar existint. Quan s’aconsegueixi el con
trol genètic —cosa que passarà aviat— no cal ni dir
que només haurem de produir éssers complets i ínte
gres, no defectes físics de deficiències, se suprimi
ran les deficiències emocionals, com ara el fet de
ser un mascle. Així com la producció deliberada de
persones cegues seria d’allò més immoral, també ho
seria la producció deliberada de minusvàlids emo
cionals.
Fins i tot, per què caldria produir femelles? Per
què hi hauria d’haver generacions futures? Quin ob
jectiu tindrien? Quan desapareguessin l’envelliment i

 Virginia era una nena de vuit anys que es va fer famosa
als eua l’any 1897 després d’escriure una carta al diari
The New York Sun preguntant si era cert que el Pare
Noel existia. El diari va respondre amb un article que
deia «Sí, Virginia, el Pare Noel existeix». (N. de la T.)

2.

78

la mort, per què caldria continuar reproduint-se?
Per què ens hauríem d’amoïnar pel que succeís des
prés que moríssim? Per què ens hauria d’amoïnar
que no hi hagués una generació més jove darrere
nostre?
Al capdavall, el curs natural dels esdeveniments,
de l’evolució social, desembocarà en un control fe
mení absolut i, a continuació, en el cessament de la
producció de mascles i, en última instància, en el
cessament de la producció de dones.
Però l’SCUM és impacient; l’SCUM no es consola
pensant que les generacions futures prosperaran;
l’SCUM també vol assaborir una vida emocionant. I,
si una àmplia majoria de dones fossin SCUM, podrien
assolir un control absolut d’aquest país en poques set
manes, en tindrien prou amb deixar de ser mà d’obra
i així paralitzarien tota la nació. Altres mesures addi
cionals, qualsevol de les quals seria suficient per cap
girar l’economia i tota la resta, serien que les dones
es declaressin fora del sistema monetari, paressin
de comprar, es lliuressin al saqueig i es neguessin a
obeir totes les lleis que se’ls en fumen. Ni les for
ces policials, la Guàrdia Nacional, l’Exèrcit, l’Arma
da i la Marina junts podrien sufocar una rebel·lió de
més de la meitat de la població, en especial si esti
gués formada per persones sense les quals no poden
fer res.
Només que les dones abandonessin els homes i
es neguessin a relacionar-s’hi, llavors tant ells com
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el govern i l’economia nacional es col·lapsarien com
pletament. Fins i tot si no deixessin els homes, les
dones que són conscients de fins on arriba la seva
superioritat i el poder que tenen sobre els homes,
podrien assolir un control absolut en poques set
manes, podrien aconseguir una total submissió
dels mascles envers les dones. En una societat as
senyada, el mascle avançaria obedientment rere la
dona. El mascle és dòcil i fàcil de guiar, és fàcil
sotmetre’l a qualsevol dona que es proposi domi
nar-lo. De fet, el mascle frisa perquè les femelles el
guiïn, vol que la mama se n’encarregui, vol aban
donar-se a les seves cures. Tanmateix no vivim en
una societat assenyada i la majoria de dones no
són ni vagament conscients de la posició que ocu
pen respecte als homes.
Per tant, el conflicte no és entre les dones i els
mascles, sinó entre les SCUM —dones dominants,
estables, segures, fastigoses, violentes, egoistes, in
dependents, orgulloses, amants de les emocions, es
pontànies i arrogants, que es consideren aptes per
governar l’univers, que s’han desbordat fins a arribar
als límits de la «societat» i estan a punt per desbor
dar-se fins a arribar molt més lluny del que se’ls ofe
reix— i les filles de papà amables, passives, dòcils,
«cultes» educades, decoroses, submises, dependents,
porugues, bledes, inestables, que busquen l’aprovació,
ineptes per enfrontar-se amb allò desconegut; que
volen quedar-se enrere amb els micos; que només se
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senten segures quan hi és el gran papà, quan són
amb un home gros i fort en qui es poden repenjar i
quan les acompanya una cara grassa i peluda a la
Casa Blanca; que són massa covardes per encarar
l’espantosa realitat que són els homes, que és el papà;
que es conxorxen amb els porcs; que s’han adaptat a
l’animalitat, que s’hi senten còmodes superficialment
i no coneixen cap altra manera de «viure»; que han
reduït la ment, els pensaments i les perspectives al
nivell masculí que, mancat de sensibilitat, imagina
ció i enginy, només té valor en una «societat» mascu
lina; que poden tenir un lloc al sol, o més aviat al llot,
si es limiten a la tasca d’asserenar, augmentar l’ego,
tranquil·litzar i procrear; que són menyspreades per
totes les altres dones perquè són incoherents; que
projecten les seves deficiències i la seva masculinitat
en les altres i veuen la dona com un cuc.
Tanmateix, l’SCUM és massa impacient per es
perar que milions de mitjamerda es recuperin del
rentat de cervell. Per què les femelles marxoses con
tinuen arrossegant-se amb els mascles beneits? Per
què s’han d’enllaçar la sort de les esplèndides i la
sort de les desgraciades? Per què aquelles que són
actives i imaginatives haurien de recórrer a aquelles
que són passives i beneites per consultar-los sobre la
política social? Per què les independents haurien de
confinar-se a les clavegueres amb les dependents
que necessiten repenjar-se en el papà? Unes quantes
SCUM poden prendre el control del país en un any si
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sistemàticament es dediquen a donar guerra al sis
tema, si es dediquen a la destrucció selectiva de pro
pietats i als assassinats.
Les SCUM formaran part de la població desballes
tadora, de la població que dona guerra, agafaran feines
de tota mena i les fotran enlaire . Per exemple, les
dependentes SCUM no cobraran els productes, les ope
radores telefòniques SCUM no cobraran les trucades,
les SCUM que treballin als despatxos i les fàbriques,
a més de boicotejar-ne el funcionament, en destruiran
el material d’amagat. Les SCUM boicotejaran la fei
na fins que les despatxin, després n’agafaran una al
tra per tornar a fotre-la enlaire.
Les SCUM rellevaran a la força els conductors
d’autobusos i taxis, i els venedors de bitllets de me
tro, conduiran els autobusos i els taxis i donaran
bitllets gratuïts a la ciutadania.
Les SCUM destruiran tots els objectes inútils i
perillosos: cotxes, aparadors, el «gran art», etc.
Finalment, les SCUM prendran el control de les
ones —les xarxes de ràdio i televisió— rellevant a la
força el conjunt dels treballadors de la ràdio i la tele
visió que podrien impedir l’entrada de les SCUM als
estudis.
Les SCUM trencaran les parelles: per tot arreu,
irrompran en les parelles mixtes (home i dona) i les
trencaran.
Les SCUM mataran tots els homes que no for
min part del seu cos auxiliar d’homes. Els homes
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que en formen part són aquells que s’escarrassen
per autoeliminar-se; homes que, empesos pel mo
tiu que sigui, fan el bé; homes que juguen del cantó
de les SCUM. Per exemple, els homes que maten
homes, els biòlegs que treballen en programes cons
tructius, en contra de la guerra biològica; els perio
distes, escriptors, redactors, editors i productors
que estenen i promouen idees que portaran a asso
lir els objectius de les SCUM; mariques que, amb
el seu exemple brillant, flagrant, animen els altres
homes a desfer-se de la masculinitat i, així, esdeve
nir relativament inofensius; homes que conseqüent
ment fan donacions (de diners, de béns, de serveis);
homes que diuen les coses tal com són (fins ara cap
no ho ha fet); homes que són sincers amb les dones,
que revelen la veritat sobre si mateixos, que oferei
xen a les dones mascle curtes de gambals les frases
adequades perquè les repeteixin com lloros, que els
diuen que l’objectiu primordial de qualsevol dona
ha de ser fer miques el sexe masculí —per ajudar
els homes en aquest afany les SCUM dirigiran les
sessions dels tifes, en les quals tots els mascles
presents pronunciaran un discurs que començarà
amb la següent frase: «Soc un tifa, un humil tifa
desgraciat» i a continuació detallarà per què ho és.
La recompensa que obtindrà serà l’oportunitat de
confraternitzar durant tota una hora sencera, en
acabar la sessió, amb les SCUM presents. Es con
vidarà les dones mascle, amables i amb una vida
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sana, per tal que puguin aclarir qualsevol malen
tès o qualsevol dubte que els rondi pel cap sobre el
sexe masculí—; els productors i promotors de llibres
i pel·lícules sobre sexe que acceleren l’arribada del
dia en què tot el que apareixerà a la pantalla serà
menjar polles i follar (el cony atraurà els mascles,
com a rates darrere el Flautista d’Hamelín, i els
conduirà cap a la perdició, els dominarà i els sub
mergirà i, finalment, s’ofegaran en la carn passiva
que són); així com els amants i partidaris de les dro
gues, que acceleren la desaparició dels homes.
Formar part del cos auxiliar d’homes és una con
dició necessària però no suficient per entrar a la llis
ta de salvats de les SCUM: no n’hi ha prou amb fer
el bé. Si volen salvar el cul, els inútils dels homes
també han d’evitar el mal. Aquí teniu alguns exem
ples dels tipus més fastigosos i perillosos: els viola
dors, els polítics i tots els qui treballen per a ells (els
qui fan les campanyes, els membres dels partits,
etc.); els cantants i músics que foten pena; els presi
dents de les juntes; els qui es guanyen el pa; els ter
ratinents; els propietaris de les culleres greixoses i
els restaurants on sona muzak;3 els grans artistes,

 L’expressió prové de l’empresa Muzak, especialitzada en mú
sica ambient per a llocs com grans superfícies, botigues i al
tres establiments. Als Estats Units s’identifica aquest tipus
de producció musical amb la marca mateixa i sovint s’utilitza
el terme muzak per identificar aquest so.
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els garrepes i estafadors de pacotilla; els bòfies; els
magnats; els científics que treballen en programes
de mort i destrucció o per a la indústria privada (pràc
ticament tots els científics); els mentiders i els hipò
crites; els discjòqueis; els homes que es fiquen per poc
que sigui amb una dona desconeguda; els treballa
dors de les immobiliàries; els corredors de borsa; els
homes que parlen quan no tenen res a dir; els homes
que dropegen pels carrers i espatllen el paisatge amb
la seva presència; els falsos; els artistes de pa sucat
amb oli; els porcs que deixen escombraries al carrer;
els plagiaris; els homes que fereixen una dona per poc
que sigui; tots els homes del sector de la publicitat; els
psiquiatres i els psicòlegs clínics; els escriptors, perio
distes, redactors, editors, etc. deshonestos; els censors
de l’esfera pública i privada; tots els membres de les
forces armades, incloent-hi els reclutes (el president
Lyndon B. Johnson i el secretari de Defensa McNa
mara donen ordres, però els soldats les executen) i,
en especial, els pilots (si cau una bomba, no la tira el
president Johnson, sinó un pilot). Si hi ha homes que
tenen alhora bons i mals comportaments, se’ls exa
minarà amb una avaluació subjectiva general per
determinar si la balança es decanta cap al bon com
portament o el mal comportament.
És d’allò més temptador liquidar les dones que
són «grans artistes», mentideres i hipòcrites, etc. jun
tament amb els homes, però seria imprudent, per
què al públic general no li quedaria clar que la dona
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liquidada era un mascle. Tota dona, en major o me
nor mesura, té una vena traïdora, que sorgeix de
viure entre els homes. Elimineu els homes i les dones
es redreçaran. Les dones són millorables, els homes
no, tot i que el seu comportament sí que ho és. Quan
les SCUM els estovin es redreçaran ben de pressa.
Mentre donen guerra, saquegen, trenquen pa
relles, destrueixen i maten, les SCUM recluten més
adeptes. De manera que entre les SCUM hi haurà
reclutadores, el cos d’elit (les activistes de línia dura,
les qui donen guerra, les saquejadores i les destruc
tores) i l’elit de l’elit: les assassines.
La resposta no és quedar-se al marge, sinó donar
guerra. La majoria de dones ja estan marginades,
mai no han estat integrades. Quedar-se al marge
provoca que els pocs que no s’hi queden tinguin tot
el control, és fer, punt per punt, allò que volen els
qui dominen: fa el joc a l’enemic i reforça el sistema
en comptes d’afeblir-lo, perquè el sistema es basa
per complet en l’absència de participació i implica
ció, en la passivitat i l’apatia de la massa formada
per les dones. En canvi, quedar-se al marge és una
política excel·lent per part dels homes i les SCUM la
fomentaran amb fervor.
Encara que els partidaris de la marginació us
hagin ensarronat, la resposta no és observar dins
vostre per salvar-vos ni mirar-vos el melic. A la felici
tat li agrada sortir, s’assoleix gràcies a la interacció
amb els altres. L’objectiu de cadascú hauria de ser
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descuidar-se de si, no centrar-se en si. El mascle, que
només és apte per centrar-se en si mateix, d’aquest
error irremeiable en fa virtut i el converteix, no no
més en un aspecte positiu, sinó en un bé filosòfic i, de
pas, s’endú el mèrit de ser profund.
Les SCUM no faran piquets, manifestacions, mar
xes ni vagues per mirar d’assolir els seus fins. Aques
tes tàctiques són per a senyoretes amables i refinades
que, escrupolosament, tan sols duen a terme aques
tes accions perquè se’n garanteix la ineficàcia. D’al
tra banda, només les dones mascle decents amb una
vida sana, molt ensinistrades a perdre’s en la immen
sitat de l’espècie, actuen com a multitud. L’SCUM està
format per individus, no és una multitud, una massa
informe. Una tasca només la faran les SCUM que facin
falta. A més a més, les SCUM, com que són fredes i
egoistes, no se sotmetran a rebre cops de porra al
cap, això és cosa de les senyoretes de classe mitjana
«privilegiades, educades» i amables, que tenen en gran
consideració la seva fe commovedora en la bondat es
sencial del papà i de la policia. Si mai es manifesten,
les SCUM ho faran passant per damunt de la cara
vomitiva i estúpida del president, si mai fan vaga
serà en la foscor, amb un ganivet d’un pam.
Les SCUM operaran sempre de forma delicti
va, en contraposició a la desobediència civil, és a
dir, la seva manera de procedir no serà violar la llei
obertament i anar a la presó amb l’objectiu de cridar
l’atenció sobre una injustícia. Aquesta mena de
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tàctiques reconeixen la legitimitat del sistema en
conjunt i només es fan servir per modificar-lo lleu
gerament, per canviar lleis concretes. L’SCUM està
en contra de tot el sistema, de la idea mateixa de
llei i de govern. L’SCUM desitja destruir el sistema,
no pretén aconseguir-hi uns quants drets. Cal afegir
que l’SCUM —a tota hora egoista i freda— sempre
procurarà no ser descoberta i mirarà d’evitar el càstig.
Les SCUM sempre seran furtives, astutes i tèrboles,
tanmateix, cada cop que perpetrin un assassinat que
darà clar que han estat elles.
Tant la destrucció com els assassinats seran se
lectius i discriminats. L’SCUM està en contra dels
aldarulls indiscriminats i eixelebrats, que no perse
gueixen un objectiu clar i en els quals cauen moltes
persones del propi bàndol. L’SCUM mai no instiga
rà ni promourà cap mena d’aldarulls o qualsevol al
tra forma de destrucció indiscriminada, ni tampoc
hi participarà. L’SCUM sotjarà la presa fredament,
furtivament i avançarà a poc a poc per matar-la. La
destrucció no passarà mai per paralitzar carrete
res necessàries per al transport d’aliments o altres
mercaderies bàsiques, ni per contaminar o interrom
pre el subministrament d’aigua, ni per tallar els ca
rrers i el trànsit fins al punt que no puguin circular
ni les ambulàncies, ni tampoc passarà per impedir
el funcionament dels hospitals.
L’SCUM continuarà destruint, saquejant, donant
guerra i assassinant fins que desaparegui el sistema
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monetari i laboral i s’estableixi del tot l’automatit
zació o fins que hi hagi tantes dones que col·labo
rin amb les SCUM que ja no calgui la violència per
assolir aquests objectius, és a dir, fins que hi hagi
prou dones que o bé boicotegin la seva feina o bé dei
xin de treballar, i que es posin a saquejar, abandonin
els homes i es neguin a obeir les lleis que no encai
xen en una societat veritablement civilitzada. Mol
tes dones s’hi adheriran, però moltes altres, que s’han
rendit a l’enemic des de temps enrere, que s’han
adaptat tant a l’animalitat i a la masculinitat que
ja els agraden les restriccions i els controls, que de
la llibertat ja no saben què fer-ne, continuaran sent
llepaculs i pàmfiles, tal com els camperols dels ar
rossars continuaran sent camperols dels arrossars
quan un règim en tombi un altre. Les més volubles
marranejaran, rondinaran i llençaran les joguines
i les baietes a terra, però les SCUM les continuaran
anorreant.
Si la ciutadania ho reivindica, es pot aconseguir
una societat completament automatitzada d’una ma
nera molt fàcil i ràpida. Ja hi ha avantprojectes i
per realitzar-los només caldran unes quantes set
manes si hi treballen milions de persones. Tot i que
tothom quedarà fora del sistema monetari, tothom
estarà content de donar un cop de mà per construir
la societat automatitzada, això marcarà el comen
çament d’una nova era fantàstica i la construcció anirà
acompanyada d’un ambient de celebració.
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L’eliminació dels diners i la implantació com
pleta de l’automatització són prioritàries a totes les
altres reformes SCUM: sense aquestes dues mesures
les altres no poden tenir lloc, en canvi, quan aquestes
s’acompleixin les altres succeiran a gran velocitat.
Automàticament es col·lapsarà el govern. Gràcies a
l’automatització completa, mitjançant una màquina
de vot electrònic a casa, les dones podran votar direc
tament per prendre partit sobre tots els afers en què
calgui. Com que el govern es dedica en la pràctica to
talitat a regular sobre afers econòmics i a legislar en
contra de qüestions exclusivament privades, l’elimina
ció dels diners i la conseqüent eliminació dels mas
cles que pretenen legislar la «moralitat» significarà que
gairebé no caldrà votar res.
Després d’eliminar els diners ja no farà falta ma
tar els homes, se’ls haurà desposseït de l’únic poder
que tenen sobre les dones psicològicament indepen
dents. Només podran imposar-se a les pàmfiles, a les
quals els agrada que se’ls imposin. La resta de do
nes estaran ocupades acabant de resoldre els pocs
problemes que els quedin per solucionar abans
d’elaborar l’agenda per a l’eternitat i la utopia: pro
grames d’educació totalment renovats perquè en
pocs mesos milions de dones puguin ser instruïdes
per a tasques d’un alt nivell intel·lectual que ara per
ara requereixen anys de formació (cosa que serà fàcil
quan el nostre fi educatiu sigui educar i no perpe
tuar una elit intel·lectual i acadèmica); resolució
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dels problemes de la malaltia, l’envelliment i la
mort i remodelació absoluta de les ciutats i els ba
rris on vivim. Durant un temps, moltes dones conti
nuaran amb la fal·lera pels homes, però a mesura
que es vagin acostumant a la societat femenina i es
vagin endinsant en els seus projectes s’aniran ado
nant de l’absoluta inutilitat i banalitat del mascle.
Els pocs homes que quedin podran existir p
 assant
dies llangorosos, lliurant-se a les drogues, fanfarro
nejant amb vestits de dona o contemplant passiva
ment la poderosa dona en acció, realitzant-se com a
espectadors, com si visquessin en segona persona.4
També podran criar a les pastures amb les llepaculs
o bé acostar-se al centre de suïcidi amable que els
quedi més a la vora perquè els gasin de manera tran
quil·la, ràpida i indolora fins que es morin.
Abans que s’instauri l’automatització, la substitu
ció dels homes per màquines, el mascle ha de ser útil
a la dona, servir-la, respondre a tots els seus capri
txos, complir totes les seves ordres, sotmetre-s’hi de
ple, existir en perfecta obediència a la voluntat
d’ella. Cal revertir la situació totalment pervertida i

 Podran connectar electrònicament amb la dona que vulguin i
seguir-ne tots els moviments amb detall. Les dones ho con
sentiran de grat i amb bona cara, perquè això no els suposarà
cap perjudici i és una manera meravellosament amable i hu
mana de tractar els seus companys d’espècie desgraciats i dis
capacitats (N. de la A.).

4.
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degenerada que tenim ara en què els homes, no no
més existeixen i infecten el món amb la seva presèn
cia ignominiosa, sinó que la massa formada per les
dones els consent i s’arrossega davant seu: milions de
dones adoren piadosament el vedell d’or, el gos que
porta l’amo amb una corretja. Tanmateix, en reali
tat, l’home (fora dels transvestits) és menys miserable
quan es reconeix la seva condició de gos: no se li fan
exigències emocionals poc realistes, mentre que la do
na, completament equilibrada, porta el timó. Els ho
mes racionals volen que els aixafin, els trepitgin, els
esmicolin i els cruixin, que els tractin com la xusma, la
porqueria que són, que els deixin ben clar que són re
pulsius.
Els homes malalts, irracionals, els que miren de
defensar-se de la seva repugnància, quan vegin que
els envesteixen les SCUM, s’aferraran aterrits a la
gran mama, a les seves tetes grosses que reboten, però
les tetes no els protegiran de les SCUM, la gran mama
s’aferrarà al gran papà, que romandrà assegut a un
racó cagant-se als pantalons (forts i elàstics). Tanma
teix, els homes racionals no a
 tacaran, no lluitaran ni
armaran un escàndol angoixant, sinó que es limitaran
a seure, relaxar-se, gaudir de l’espectacle i aprofitar
l’embranzida que els farà desaparèixer.
— 1967
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Entrevista a Valerie Solanas

The Village Voice, 25 de juliol del 1977

Valerie Solanas ens va trucar per preguntar-nos si a
la secció Scenes podríem parlar sobre el seu Manifest
SCUM. Per si no recordeu la Valerie i el seu infame
pamflet de feminisme radical dels anys seixanta (èpo
ca en què va adquirir una mala reputació interna
cional després d’intentar assassinar Andy Warhol),
SCUM són les sigles de Society for Cutting Up Men
(Organització per a l’extermini dels homes).
La Valerie ens va assegurar que en l’edició actual
del seu tractat no hi ha cap modificació, tret que ara
és ella qui el publica, en comptes de l’editorial Olym
pia Press de Maurice Gerodias. Jo li vaig aclarir que
la mera reedició del Manifest SCUM no es conside
rava una notícia, però ella va respondre que havia
estat ficada en afers fascinants els darrers anys. Va
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accedir a venir a fer una entrevista si jo em compro
metia, a canvi, a divulgar el Manifest SCUM. Cada
còpia costa 2 $ i es pot adquirir a través d’aquesta
adreça: Valerie Solanas, carrer East 3rd, 170, Nova
York, N. Y. 10009. Aquí presentem uns quants frag
ments de la conversa que vam tenir.

La petició de Valerie
Valerie: En primer lloc, no vull ficar-me en una
gran entrevista, perquè no m’interessa concedir
entrevistes gratuïtes. M’agradaria que esmentés a
la seva columna que concediré una entrevista a la
revista que em faci l’oferta més generosa, sempre
que superi el mínim que jo mateixa he fixat.

deixar-ho així: concediré una entrevista a la revis
ta que em faci l’oferta més generosa, sempre que
superi el mínim que jo mateixa he fixat.

Què és SCUM?
Com resumiries el contingut del Manifest SCUM en una frase?
Que els mascles no saben estimar, que són defi
cients emocionals i que a causa d’aquestes deficièn
cies emocionals foten el món enlaire. I tots els mals
del món emanen d’aquesta incapacitat masculina
d’estimar.
Vaja, d’acord amb el nom de l’Organització per a l’extermini dels
homes, la resposta és liquidar els homes?

No ho vull dir.

Liquidar-los, exacte. La primera part del manifest
és una anàlisi de la psicologia masculina i la sego
na part –com l’hi diria?– tracta de què fer-ne.

Llavors, poden fer ofertes?

Hi ha més dones a l’organització?

Sí, en poden fer. Només cal que digui que és una
bogeria, que la Valerie volia fer aquest comentari
boig i ja ho sap... Digui això.

És hipotètica. No, hipotètica no és la paraula. Di
guem-ne que és un aparell literari. No hi ha cap or
ganització anomenada SCUM, no ha existit mai ni
existirà mai.

Scenes: I quant és?

I què oferirà? Una entrevista completa en què donarà detalls
de tot plegat?
No, no. Un moment, no he dit això. Només he dit
que concediria una entrevista i prou. Permeti’m
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Només és vostè.
Ni tan sols soc jo. L’organització no existeix. No és
res o bé soc jo i prou, depèn de com es defineixi. Vull
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dir que jo l’entenia com un estat mental. És a dir,
les dones que pensen d’una determinada manera
formen part de les SCUM. Els homes que pensen
d’una determinada manera formen part del cos au
xiliar d’homes de les SCUM.

Quina influència té la prescripció en...

Les seves opinions han canviat des que es va publicar el manifest?

No, no, això ho van fer els homes de diners. Per què
els hauria d’haver subornat jo perquè em declares
sin boja? No.

No.

A què s’ha dedicat
L’últim cop que vaig sentir parlar de vostè va ser després de
l’episodi amb Warhol. A què s’ha dedicat des d’aleshores?
He estat en vaga.
I en què consisteix això?

Pagar diners al metge de la ciutat és un delicte
greu.
Ah, vol dir que vostè va pagar...

Però que la declaressin boja va fer que sortís de la presó
abans del que s’esperava, oi?
Creu que em van pagar?
No, però vostè va sortir perquè...
Vaig complir tres anys. Vaig complir tres anys sen
cers.

En no fer res.

Era aquesta la sentència? Tres anys?

Per què ha abandonat la vaga?

De fet, eren entre zero i tres, però jo en vaig complir
tres sencers.

Perquè és una qüestió de temps. Tinc aquest nou lli
bre a punt de sortir, ha arribat el moment de confes
sar: cal que confessin que van pagar diners als metges
perquè em declaressin boja. Llavors també passaven
un munt de bestieses més. Sigui com sigui, ja ha pres
crit: només són set anys per un delicte greu.
Ja han passat set anys?
Se’n van complir set el 1968, fa nou anys.
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Algú va subornar els metges perquè diguessin que vostè tenia
problemes mentals?
Sí, però no aprofundiré en els motius de tot ple
gat. Estic esquivant moltes qüestions perquè, com
he dit, en realitat no li estic concedint cap entrevis
ta. Bé, sí que n’hi concedeixo una, en certa manera, pe
rò és una entrevista breu, una entrevisteta. No en vull
fer un gra massa.
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El llibre
Tinc un nou llibre a punt de sortir, titulat Valerie
Solanas.
I diu que rebrà una bestreta de cent milions de dòlars pel llibre,
oi?
Sí, una bestreta, exacte.

francès. Una merda de cap a peus. Per tant, ara té
claríssim que circularà per tot el món, oi?

Les parides
El noranta-nou per cent del que es va dir als diaris
sobre mi eren parides. Més o menys, l’únic cert era
que havia disparat contra Warhol.

Vinga, va! Qui li pagarà cent milions de dòlars?
La pregunta correcta no és «qui», sinó «per què».

Això era cert?

Entesos, doncs per què?

Sí, era cert. I també una o dues coses més. La resta
eren parides.

[Riu per sota el nas.] Deixo que s’ho imagini vostè.
Hi pensa i m’ho explica.

Quines eren les mentides més corrents que es deien sobre vostè?

Però sortirà amb una editorial coneguda?
Potser el publica la General Motors. Quina diferèn
cia hi ha?
Serà un llibre autoeditat o bé el publicarà una editorial gran?
A veure, òbviament, si fos autoeditat, qui em paga
ria la bestreta?
O sigui que quan diu que rebrà una bestreta de cent milions de
dòlars ho diu de debò.
Miri-s’ho per aquest cantó. M’imagino que es vendrà
internacionalment, d’acord? Fins i tot les porqueries
com les obres de Ti-Grace Atkinson es tradueixen al
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Concedeixo que vaig disparar contra Warhol. Però
aquesta no és la qüestió. No parlo del fet de dispa
rar, parlo de tota la resta. Deien molt més, no només
que havia disparat contra Warhol. Deien moltes
coses més que no eren veritat. O sigui, que el fet
que jo li disparés no els dona el dret a dir sobre mi
totes les mentides que els roti.
Del que es va escriure sobre vostè a Scenes, què considera
que eren bestieses?
Allà on deia: «No és lesbiana, odia els homes». Això
figurava el 1968 a la columna de la primera plana del
The Village Voice... Vaig pensar que era absoluta
ment injustificat. Perquè soc lesbiana i considero que
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la part que diu «No és lesbiana» és una forta calúm
nia. Encara que llavors fos una persona asexual.
M’interessaven qüestions de tota altra mena... La
manera d’expressar-ho donava a entendre que jo era
heterosexual, sap?

Però com li he dit abans, a moltes d’aquestes persones els va
disgustar que, en efecte, la seva paraula es posés tant en dubte,
perquè vostè havia reconegut que havia disparat contra Warhol.
És una contradicció. [Riu.] Si reconec que li he dis
parat, llavors m’haurien de creure més, no troba?

I què més?
També hi havia aquell fragment en què se citava
Morrissey, que era una absoluta porqueria, al núme
ro del 16 de gener del 1969. Se’l citava quan deia que
jo havia afirmat: «Vull que em retirin tots els càrrecs,
que em facin aparèixer en més pel·lícules, que em
comprin tots els manuscrits per 20.000 dòlars i que
planifiquin la meva aparició com a convidada en pro
grames de televisió». Segons el que deia Morrissey a
la seva columna, se suposa que jo vaig dir tot això en
referència a Morrissey o a Warhol. Jo mai no he dit
res que s’hi assembli ni de lluny.
No en volia obtenir res, d’ells?
Tot plegat és absurd, és absurd com una mala cosa.
Recordi, es tracta de Morrissey, que és la mà dreta
de Warhol, que és el meu enemic, d’acord? Natural
ment, miraran de tenir una bona imatge. No diran:
«Sí, tenia motius de pes, som uns fills de puta». És
evident que Morrissey dirà el que sigui que li doni
una bona imatge. No dic que els diaris haurien de
creure’m a mi per defecte, però almenys els haurien
de posar una mica en dubte, sap a què em refereixo?
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L’enllaç
Quins altres temes tractarà al llibre?
Escriuré sobre el que jo anomeno el crim organitzat
als Estats Units i no em refereixo a la màfia. Quan
parlo del crim organitzat em refereixo als homes de
diners. Aquests homes em publicaran el llibre i ara
mateix estic deixant les coses clares amb ells. L’en
llaç és un home a qui escric, és l’enllaç de tot l’en
tramat del crim organitzat. Jo li envio els missatges
i ell els reparteix entre les persones que faci falta.
L’enllaç és simplement un home a qui dirigeixo la
meva carta adreçada a la totalitat dels integrants del
crim organitzat. Jo no escric a...
No és la màfia...
Ja l’hi he dit, són els homes de diners, ells i prou.
Ells saben qui són, no cal que jo ho especifiqui. Hi
ha un enllaç, jo li escric a ell.
Ell sap qui és vostè i vostè sap qui...
I tant, és clar.
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S’han vist mai?
Hem parlat per telèfon i ens hem escrit cartes. De tota
manera en poques setmanes el coneixeré en persona.
Per què no li poden escriure a vostè?
M’agradaria que aquest missatge esbojarrat apa
regués al diari. Perquè estic com un llum. Aquest és
el missatge esbojarrat que adreço al món, entesos?
Quins motius podria tenir algú per posar-se en contacte amb
l’enllaç?
Bé, [rialles] qui tingui un motiu per posar-s’hi en
contacte ja deu saber per què. Hi ha gent a qui li
agrada col·leccionar segells, a cadascú li interes
sen coses diferents. Hi pot haver algú interessat a
contactar amb l’enllaç.
I què fa l’enllaç?
[Riu.] L’enllaç enllaça.
Sembla un joc força divertit, però no l’acabo d’entendre.
Howard Smith i Brian Van der Horst

106

Altres títols

Las niñas salvajes
••

Ursula K. Le Guin con ilustraciones de Adara Sánchez
ISBN 978-84-17870-00-3 | 128 p. | 12 €
W

La guerra social
••

André Léo con ilustraciones de Alhama Molina
ISBN 978-84-92559-71-8 | 192 p. | 14,5 €
W

Estado de wonderbra

Entretejiendo narraciones feministas
sobre las violencias de género
••
Barbara Biglia | Conchi San Martín (coords.)
ISBN 978-84-96044-88-3 | 304 p. | 18 €

Imprès el setembre de 2020
a Romanyà Valls
La Torre de Claramunt

