
ENTREVISTA A ROSE TROCHE

Tirado da entrevista que lle fixo June Fernández para 
Pikara Magazine en 2016, logo de recoller o premio 
honorífico do Zinegoak https://www.pikaramagazine.
com/2016/04/rose-troche-lesbianas-audiencia/

A estética indie de ‘Go Fish’ (1994) contrasta co glamour 
de ‘The L Word’ (2004-2009). Pero tanto a película in-
dependente como a serie de televisión marcaron a dúas 
xeracións de lesbianas que se viron por fin representadas 
por produtos Audiovisuais que poñían o acento na amiza-
de e non no drama. Tamén lles une Rose Troche, unha das 
súas creadoras, que segue a nadar entre a industria e a 
contracultura.

‘Go Fish’ foi unha película moi importante para toda unha 
xeración de lesbianas. Cres que envelleceu ben?

Segue sendo relevante observar de onde vimos. Se fa-
lamos de feminismo, é moi importante coñecer cantas 
mulleres foron violentadas e asasinadas loitando polo 
dereito ao voto. É o que somos. Non quero soar vella e son 
a primeira que paso páxina pronto. Non se trata de vivir 
no pasado senón de contextualizar o presente. Porque 
historicamente seguimos a cometer erros por non mirar ao 
pasado.

Teño a sensación de que damos un paso adiante e dous 
cara atrás. É gracioso, porque cando ‘The L Word’ estaba 
rematando, sabía que non ía haber un programa coma ese 
en anos. Que ese ía a ser “o show”. Era popular e rendible, 
todo indicaba que xurdiría outra proposta nese espazo. 
Pero sempre ocorre ese efecto reaccionario. ‘Orange is the 
new black’ non me parece exactamente un substituto, é 
algo completamente distinto… Pero estabamos tan famen-
tas de algo similar en televisión…

(…)
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No caso de ‘Go Fish’ a xente agradeceu que non fora un 
bollo drama. Décadas despois, o melodrama lésbico se-
gue a ser habitual nas propostas súpervendas como ‘A 
vida de Adele’. 

Con ‘Go Fish’ queríamos mostrar como era a comunida-
de, como as nosas vidas: tiñamos compañeiras de piso, 
tiñamos gatos, laretabamos sobre outras persoas, ás ve-
ces eramos crueis, outras amables, entusiasmabámonos 
cando comezabamos unha nova relación. Diso trataba a 
película. Era un cachiño da nosa vida. Unha historia sinxela 
sobre un primeiro amor. ‘A vida de Adèle’ é unha fraude. 
Non me gusta nada de nada. Tiña expectativas altas. 
Captar un primeiro amor é algo tan importante e fasci-
nante… Máis aló do debate sobre os oito minutos de sexo, 
pareceume moi falsa. O peor é que sentín que as actrices 
estaban a dalo todo, e que o problema foi a dirección, ou 
tal vez o guión. 

Dáme curiosidade que non atopei case nada en internet 
sobre as actrices de ‘Go Fish’.

Porque non son actrices! Guinevere (Turner) e máis eu se-
guimos en contacto, non importa canto intentara afastala 
de min (rise, porque eran parella cando escribiron e pro-
duciron xuntas ‘Go Fish’). Traballamos xuntas nun proxecto 
que vai ver a luz pronto: ‘Sugar’. É moi divertido traballar 
con ela outra vez. Brody, que facía de Eliah, é unha das 
miñas mellores amigas. Viviu dezasete anos en Francia e 
acaba de voltar a Los Angeles por amor. Anastasia, que 
interpretaba a Daria, é tamén unha gran amiga, pero vive 
en Nova York.

Dis que te sintes mellor nas marxes… ‘The L Word’ foi 
como querías que fose? Asumiches contradiccións para 
que fose comercial?

Estou orgullosa de ‘The L Word’, estou orgullosa do meu 
traballo. Quixera que fose menos sofisticada e glamurosa. 
Pero as lesbianas aman esa merda. E cando deixas de dar-
lla… ‘The L Word’ foi un dos primeiros programas sobre os 
que a xente lanzaba chíos no Twitter en directo. Crearon 
chats arredor da serie. Podiamos ver inmediatamente o 
que a xente dicía. E a audiencia lésbica é, honestamente, 
unha audiencia complicada. Se queres ver sexo, mira por-
no, que hai moito e gratis, desfógate contigo mesma ou 
con alguén máis, e logo intenta ver material de calidade. 
Sinto que a audiencia lésbica é algo preguiceira… Non 
quero falar en xeral, pero ás veces frústrame. Como non 
hai moitos contidos para lesbianas, sobreidentificanse 
cunha peza, queren vela dun xeito concreto e iso supón 
unha gran presión. As cineastas independentes que fan 
bos filmes lésbicos non están recibindo o apoio que me-
recen.
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CUIR-STIÓN: O VERDADEIRO SIGNIFICADO DA 
PALABRA “BUTCH”

Tirado de InQueery: The REAL Meaning of the Word 
“Butch” en https://www.them.us/story/inqueery-butch

Como con moitos dos termos LGBTQ+, permanecen deba-
tes sobre quen usan o termo “butch” para describirse a si 
mesmas

Dende o seu xurdimento na cultura lésbica de clase obrei-
ra de bar ata o seu renacemento nos 90, a palabra “butch” 
mantivo unha historia oculta. Mentres as súas orixes exac-
tas son descoñecidas, “butch” segue a ser unha palabra 
empoderante para moitas. Pero, canto sabes realmente 
sobre a historia da palabra “butch”?

De acordo co Oxford English Dictionary, “butch” significa: 
lesbiana con apariencia ou comportamento masculino. A 
principio do século XX, a palabra “butch” significaba tipo 
duro ou facía referencia a un corte de pelo masculino. 
Xurdiu como un termo empregado polas mulleres que se 
identificaban como lesbianas nos anos 40, mais historia-
dores e académicos debaten por identificar exactamente 
como e cando entra a formar parte do léxico queer.

Antes de que “butch” se convertira nun termo usado polas 
lesbianas, había outros termos que xa nos anos 20 des-
cribían a masculinidade nas mulleres queer. Dacordo coa 
historiadora Lillian Faderman, “bull dagger” (N.T. termo 
negativo usado para lesbianas moi masculinas cunha car-
ga racial) e “bull dyke” (N.T. dyke é ‘bollera’) proceden da 
subcultura lésbica negra do Harlem, onde tiñan relacións 
de “mamá” e “papá” que semellaban a dicotomía butch-
femme. A música Gladys Bentley resumiu este estilo cos 
seus sombreiros, gravatas e chaquetas de home. As mulle-
res que mantiñan relacións con mulleres aínda non empre-
gaban a palabra “lesbiana” para describirse.

A xerga da prisión introduciu os termos “daddy”, “hus-
band” e “top sergeant” (N.T. sería algo así como ‘sarxenta’) 
na subcultura lésbica obreira nos anos 30.

Os pantalóns convertéronse nun distintivo do estilo queer 
nos anos 40, centos de mulleres vestían roupa utilitaria 
para traballar nas fábricas debido á guerra. E coa mi-
gración cara ás cidades, os bares especializados nestas 
mulleres empezaron a crecer. É neste momento cando a 
palabra “butch” se materializa como un termo alternativo 
empregado polas mulleres de clase obreira, así como os 
homes gais describían a súa masculinidade nas súas co-
munidades.

Pero máis alá de “lesbiana masculina”, cal é a definición de 
“butch”? Os escritos teñen cuestionado que é o particular 
dunha muller butch: o seu estilo, o que fan na cama ou 
quen lles atrae? E teñen que identificarse como butch para 
selo?

Botando unha ollada cara atrás, a académica Gayle Rubin 
escribíu que “as butch identifícanse primeiro como mas-
culinas e prefiren sinais, apariencia e estilos masculinos”. 
Esta identidade xurdiu no mundo da noite. “Ti es butch ou 
femme?” era a cuestión pola que a fundadora do Lesbian 
Herstory Archives, Joan Nestle, recorda ser preguntada 
nada máis entrar nun bar. Todo o mundo era butch ou fem-
me daquela, e se non o eras, chamabante “kiki”. As butch 
e as femme eran criticadas polas lesbianas de clase media 
e alta que sentían que repetían o esquema das relacións 
heterosexuais. A primeira organización lésbica, Daughters 
of Bilitis, formada en 1955, presionaba ás butch para pare-
ceren máis femininas.

A xente queer que non quería xogar coas regras da clase 
media rebelouse. No 69, un montón de lesbianas butch 

participaron nas revoltas de Stonewall. Non obstante, 
unha nova xeración de lesbianas novas, políticas e con 
educación universitaria desenvolveuse nos anos seguin-
tes. A auxe do feminismo nos campus universitarios ex-
cluiu as bolleras de clase traballadora e de bar; e as butch 
eran consideradas politicamente incorrectas polas femi-
nistas lesbianas nos 70. Foron marxinadas.

Non permaneceron nas marxes por moito tempo. “Butch” 
e “femme” renaceron nos 80, como termos sexualmente 
empoderantes, non só para as mulleres de clase traballa-
dora. Había “butch bottoms” e “femme tops” que se em-
pregaban en función do pracer de cada unha. Na escena 
das Ballroom, a xente queer racializada usaba esta palabra 
en categorías masculinas, como “butch realness” ou 
“butch queen”. O famoso traballo de Tony Kushner en 1991 
sobre esta época, ‘Angels in America’, bautizou a Joe Pitt 
-un gai “Marlboro” que non estaba fóra do armario- como 
“mega-butch” en contraste coas protagonistas femininas. 
Mentres as “butch” se vían desexables entre os homes 
gais, tamén se observaba coa sospeita de que estaban a 
esconder a súa identidade gai.

A novela fito de Leslie Feinberg, ‘Stone Butch Blues’, pu-
blicada en 1993, trata sobre unha rapaza lesbiana de clase 
obreira que madura nos bares, se enfronta á violencia 
homofóbica e explora as lindes entre as identidades butch 
e trans. A “stone butch” era unha epítome da identidade 
butch; unha lesbiana que non permitía que a súa parella a 
tocara sexualmente.
As lesbianas butch e a xente trans adoitan verse reflec-
tidas no traballo de Feinberg. As butch conectaron coas 
identidades trans a algunhas que se identificaban como 
mulleres butch pasaron a identificarse como homes trans 
ou transmasculinos. Ese mesmo ano, a visibilidade butch 
fíxose maior cando a cantante k.d. lang apareceu na porta-
da de Vanity Fair, sendo afeitada por Cindy Crawford. ‘Un-
has lesbianas de coidado’, ‘The Drag King Book’, e outras 
publicacións crearon unha cultura que está finalmente a 
proba de butches. 

Os 2000 abriron un camiño de visibilidade butch masiva. 
Ellen DeGeneres estrenou o seu talk show despois de sair 
do armario na súa sitcom menos dunha década antes. Con 
tenis e chaquetas americanas, ela era a quintaesencia da 
soft butch. O exitazo de Netflix, ‘Orange Is The New Black’, 
introducíu unha hard butch e foi, tal vez, a primeira do seu 
tipo na pantalla. Lea Delaria, que interpreta a Big Boo, coa 
palabra “butch” tatuada nos seus brazos. Extremadamente 
divertida e sexual, desafía os estereotipos.

Coa popularidade das citas online, os homes gais con-
tinúan a ter as súas dinámicas butch/femme e son cri-
ticados por darlle máis atencións aos tipos “masc” (N.T. 
masculinos).
Mentres “butch” é primeiramente un termo empregado 
por lesbianas, tamén é usado por xente non-binaria e gen-
derqueer. Algunhas comunidades abrazan outros termos 
para a masculinidade, como “stud” e “tomboy”, mentres 
“masc” é amplamente empregado por homes gais e xente 
trans. 

Mais “butch” resístese a ser relegada ao pasado.

O musical de 2015, ‘Fun Home’, baseado nas memorias 
de Alison Bechdel, é o primeiro musical de Broadway 
cunha protagonista lésbica butch. Tamén é famosa pola 
emocionante balada ‘Ring of Keys’, onde unha Alison nova 
recoñece por primera vez a súa identidade cando observa 
a unha repartidora masculina e o seu enorme chaveiro. 
Reflectida nesa memoria, Alison denomina a esa muller 
unha butch da vella escola.

Da nova ou da vella escola, parece que as butch están aquí 
para quedar.
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ASOCIACIÓN
O Cineclube tenta ser  

unha asociación autoxestionada.  
Para iso, propoñemos unha aportación 

económica persoal de 5€/mes  
(3€ para estudantes e parados/as)

cineclubedecompostela.wordpress.com 
facebook.com/cineclubedecompostela
 @ cineclubedecompostela@gmail.com 

PROXECCIÓNS
Todos os mércores ás 21:30 na  

Gentalha do Pichel (Santa Clara, 21.  
Santiago de Compostela) 

Entrada de balde | Bono-axuda: 1€

CINECLUBE  
DE 

COMPOSTELA

ABR 
2019
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3 DE ABRIL 
Go Fish 

(Go Fish, Rose Troche, 
EUA, 1994, 84’, VOSG)

 10 DE ABRIL
Viva o amor

(愛情萬歲 [Àiqíng wànsuì], Tsai Ming-liang, 
Taiwan, 1994, 118’, VOSG)

24 DE ABRIL 
PAISAXE TRANSXÉNICA

A presa
(La presa, Jorge Rivero, 
Asturias, 2008, 16’, VO)
Por riba de 592 metros

(592 metroz goiti, Maddi Barber, 
País Vasco, 2018, 19’, VOSE)

KD [work in progress]
(KD [work in progress], Nader 

Koochaki, País Vasco, 2019, 30’, VO)
En colaboración con Tractora Coop. 

Coa presenza dos realizadores.) 


