
Textos curatorials 

2.1. Directori de textos

1992 Text curatorial Fes-Lu

1994 Text curatorial Ca La Dona

1995 Text curatorial Ca La Dona

1997 Text curatorial Equip FemArt

1998 Text curatorial Equip FemArt

1999 Text curatorial Equip FemArt

2000 Text curatorial Equip FemArt

2002 Text curatorial Equip FemArt

Text del cata� leg:  “De l’autorepresentacio� . Una
perspectiva histo� rica”

Bea Porqueres

Text del cata� leg: “L’art i les autorepresentacions del
ge�nere: dia� legs entre diferents subjectivitats”

Equip FemArt

Text del cata� leg:“I Reinterpretar la modernitat des
de l’ordre matricial: L’estudi de Picasso de Faith

Ringgold”

Laura Trafí� Prats

Text del cata� leg: “II La conversa entre “si mateixes”
i “les altres” als discursos de les artistes

relacionades amb les societats isla�miques”

 Montse Rifa�  Valls

Text del cata� leg: “III La contestacio�  de les
representacions hegemo� niques de negritud per

part de les artistes afroamericanes”

Aida Sanchez de Serdio Martí�n

Text del cata� leg: “Captar les pertorbadores
aparences del cos” 

Maria-Milagros Rivera Garretas

Text del cata� leg:  “El cos lesbia�  i la seva
autorepresentacio� ”

Elina Norandi

2003 Text curatorial Equip FemArt

Text del cata� leg: “Biopoder, cossos i visualitat: el
dispositiu del plaer sexual a la fotografia de dones”

Montse Rifa�  Valls

Text del cata� leg:“Com pot l’art fet per dones
contribuir a una produccio�  cultural

contrahegemo� nica?”

Estela Rodriguez, Nora Ancarola 
i Laura Trafí� Prats

Text del cata� leg: “Filmer le de�sir. Voyage a�  travers le
cine�ma des femmes” 

Marta Selva Masoliver

Text del cata� leg: “A quatre mans, a quaranta dits,
una immensa llengua degota. Locomotora infidel

pel passat.”

Mari Chorda�

2004 Text curatorial Equip FemArt



Text del cata� leg: “Fer ciutat des del punt de vista de
les dones”

 Aurora Justo Moreno

Text del cata� leg: “Petites trage�dies dome�stiques” Pilar Bonet

2005 Text curatorial Equip FemArt

 Text del cata� leg: “Les pors que cultivem”  Dolores Juliano

Text del cata� leg: “Els escenaris de la por en el
cinema”

Merce�  Coll

2006 Text curatorial Equip FemArt

2007 Text curatorial Dolores Pulido

2008 Text curatorial Equip FemArt

Text del cata� leg “Cuita-Dones” Marta Darder

Text del cata� leg: “Virus Cuidadania” Ca La Dona i grup d’artistes

Text del cata� leg “90 anys” Montserrat Abello�

Text del cata� leg: Dones contra la viole�ncia. 15 anys” Text del cata� leg

Text del cata� leg: “Vuit de març” Maria Merce�  Marçal

Text del cata� leg: “Anti-keres” Marga Ximenez i Nora Ancarola

Text del cata� leg: “Petites trage�dies dome�stiques 10:
Alicia Framis”

Pilar Bonet

Text del cata� leg: “Narratives visuals de la cura i del
treball en la formacio�  de la subjectivitat de les

educadores”

Montserrat Rifa�

Text del cata� leg: “Ca la dona ja te�  casa” Sandra Bestraten

Text del cata� leg: “ArcheoRipoll25” Gisela Ripoll i Catalina Mas

2009 Text curatorial Equip FemArt

2010 Text curatorial Gema Pinedo de Pedro

2011 Text curatorial Equip FemArt

Text del cata� leg: “La subhasta del Fem Art” cARLA cARISSIMI

Text del cata� leg:  “Les emocions que em mouen”

2012 Text curatorial Equip FemArt

2013 Text curatorial Equip FemArt

Text de la presentacio� Teresa Sanz i Julia Lull

2014 Text curatorial Equip FemArt

2015 Text curatorial Equip FemArt

2016 Text curatorial Equip FemArt

Memo� ria del seminari Equip FemArt



2017 Text curatorial Ju� lia Lull

2018 Text curatorial Equip FemArt

2019 Text curatorial Equip FemArt

Recull de textos

Mostra de creativitat de dones (1992)

Text curatorial | Fes-Lu
A me�s de ballar, riure, menjar, cantar i … somiar, ara ens sorprenem i ens regalem la vista amb aquesta mostra de 

creativitat de dones.
I… quin espai millor per aquesta primera mostra que Ca la Dona?, un espai de  i per a dones amb empenta, energia, 

ganes de fer coses i solidaritat.
Per que la mostra? Per donar un espai on les dones creatives puguin mostrar el seu treball i compartir les seves experie�ncies, 
ja sabem que n’e�s de difí�cil trobar-lo.
Quina sorpresa…!

Tantes dones creant al nostre voltant i nosaltres sense adonar-nos-en. I, segur, que n’hi ha moltes me�s que no han 
pogut participar-hi per falta de temps o d’informacio� .
La creativitat de les dones ha de sortir de l’ombra. Aixo�  ens motiva a imaginar moltes altres mostres.

Fins la propera.

Les dones fem art (1994)

Text curatorial | Ca La Dona
Tot i que les dones hem estat participant sempre del fet artí�stic, han estat els homes els qui han sobreviscut a la 

histo� ria com a grans genis i creadors. Amb aquesta segona mostra artí�stica organitzada a Ca la Dona, volen donar a cone� ixer 
l’art fet per dones, en totes les varietats artí�stiques possibles, per tal de mostrar la conscie�ncia artí�stica de les dones i, tambe� , 
per que�  no, com a reivindicacio�  d’ un espai me�s ampli per a les artistes.

Fem nostre el manifest de les Guerrilla Girls, un grup d’ artistes-activistes dels EUA, com a introduccio�  per aquesta 
mostra titulada Les Dones Fem Art.
AVANTATGES DE SER DONA I ARTISTA
.Treballar sense la pressió de l’èxit
.No haver d’ exposar amb homes
.Tenir una evasió del món artístic amb els teus 4 treballs free-lance
.Saber que la teva carrera serà coneguda després de complir els 80 anys
.Estar convençuda de que qualsevol art que facis serà etiquetat de femení
.No quedar-te anquilosada en una plaça fixa de professora d’art
.Veure que les teves idees prenen vida en el treball d’altres
.Tenir l’oportunitat d’escollir entre la teva carrera i la maternitat
.No haver de justificar el teu èxit econòmic amb antigues militàncies conceptuals
.Dedicar més temps al teu treball quan el teu company t’hagi abandonat per algú més jove
.Estar inclosa en una versió revisada de la història de l’art
.No haver d’avergonyir-te quan et qualifiquin de geni
.Posar la teva fotografia en una revista d’art usant un vestit de goril·la

Les dones fem art (1995)

Text curatorial | Ca La Dona
Aquesta tercera mostra d’art de dones, a Ca la Dona, estara�  dedicada de manera monogra� fica al Gravat. 
No e�s gratuíDt haver triat aquesta te�cnica artí�stica en una mostra de dones. Si be�  les dones artistes hem hagut de lluitar 

sempre, per ser reconegudes com a tals - tambe�  cal recone� ixer aquí� la important tasca d’algunes historiadores en la 
recuperacio�  d’aquestes dones-, el gravat, com la fotografia en algun moment, va ser considerat durant molts segles com el 
germa�  petit del “gran art”: la pintura, l’escultura, el dibuix, …

A aixo�  va contribuir el fet que el gravat s’utilitze�s me�s com a instrument de la reproduccio�  fidelí�ssima d’altres obres 
d’art me�s que no una eina de creacio�  pro� pia - exceptuat alguns casos que fou utilitzat per grans artistes-.



Fa poc me�s d’un segle que el gravat constitueix un llenguatge especí�fic: deixa d’imitar i es converteix en un 
procediments auto� nom. Les i els artistes del gravat estableixen la definicio�  del gravat original, donant així� el mateix valor a 
totes les estampacions i, com deia W. Benjamin, “multiplicant, la reproduccio� , posa en el lloc d’un esdeveniment u� nic una se�rie 
quantitativa d’esdeveniments”.

EF s en aquest context que volem donar a cone� ixer algunes dones, que han fet seva la te�cnica del gravat, i reivindiquen 
el seu treball com a artistes a l’hora que reivindiquen l’aura del seu art.

Les Multimedias (1997)

Text curatorial | Equip FemArt
Sota la premissa de reivindicar una vegada me�s el paper de les dones artistes, la Mostra FEM ART ’97, es presenta 

enguany amb un nou perfil per subratllar amb escreix el reconeixement i l’homenatge de la invisibilitat de que�  so� n -som- 
objecte les artistes en la historia.

L’acte reivindicatiu s’estrena amb la posada en escena del col·lectiu MULTIMEI DIES, integrat per les participants que 
han donat forma a l’ exposicio� , estructurada amb diferents disciplines i te�cniques artí�stiques d’ avantguarda. A me�s a me�s, 
presentaran per primer cop una obra col·lectiva, consequD e�ncia d’ una interessant forma de treballar plegades en les ana� lisis i l’
accio�  feminista de l’ art.

La força creativa y la vocacio�  renovadora de la Mostra d’ art de dones FEM ART ’97 ha volgut trencar amb la dina� mica 
de limitar en un sol estai l’ exposicio�  de les obres; per aquest motiu, s’ ha decidit ampliar l`itinerari del recorregut amb dos 
nous a�mbits, fora de les instal·lacions de Ca la Dona: la llibreria Pro� leg i la nau de Banana Factory.

Per tot aixo�  i per que�  la mostra segueixi perseguint els mateixos objectius que la primera, alhora que anem dissenyant 
i consolidant les estrate�gies per aconseguir-los, des de Ca la Dona us convidem a participar en aquesta manifestacio�  que, com 
cada any , cerca una nova lectura del mutisme de les creadores pla� stiques.

Gènere i Identitat (1998)

Text curatorial | Equip FemArt
Enguany celebrarem la cinquena edicio�  de la mostra FEM ART, fet que consolida aquest projecte col·lectiu i alhora 

reivindicatiu per trencar la invisibilitat de les dones artistes.
Tambe�  consolidem la dina�mica d’ampliacio�  dels espais d’exposicio�  i mantenim oberts, com a la darrera mostra, tres 

espais on podreu trobar les diferents obres de les artistes participants sota el tí�tol global de “Ge�nere i identitat”.
Des de diferents discursos, experie�ncies, disciplines i te�cniques artí�stiques les participants ens aniran descobrint l’art 

de dones i les mu� ltiples identitats que el generen.
A me�s tot aixo�  ho farem en el marc del dese�  aniversari de Ca la Dona fet pel qual us convidem a participar activament 

al FEM ART’98 per tal d’ anar creant, totes juntes, espais fí�sics i simbo� lics que ens ajudin a construir un mo� n en femení�.

Ull públic, mirada de dona (1999)

Text curatorial | Equip FemArt
La propera tardor Ca la Dona tornara�  a organitzar la mostra d’art de dones FEM ART. Enguany el centre d’intere�s torna

a ser un tema te�cnic: la fotografia. En altres edicions hem triat temes centrals per al treball artí�stic individual i col·lectiu entorn
al ge�nere i l’art, l’any ’99 pretenem que la te�cnica fotogra� fica sigui el centre de la creacio�  artí�stica sense deixar de banda el 
treball de ge�nere. La fotografia e�s una te�cnica en la qual les dones hem tingut un paper rellevant malgrat s’hagin deixat grans 
foto� grafes en una segona lí�nia de reconeixement social. Per altra banda la te�cnica fotogra� fica e�s objecte de continues 
evolucions en la seva aplicacio�  artí�stica, evolucio�  en la qual les artistes tenen un paper importantí�ssim.

Aquesta sera�  la sisena edicio�  de la mostra FEM ART, fet que consolida aquest projecte col·lectiu i alhora reivindicatiu 
per trencar la invisibilitat de les dones artistes. Des de diferents discursos, experie�ncies, disciplines… les participants ens 
aniran descobrint l’art de dones i les mu� ltiples identitats que el generen.

Seguint la lí�nia de les anteriors mostres l’exposicio�  de les obres es fara�  en diferents espais de dones de Barcelona i hi 
haura�  obres participatives per a totes les visitants, apunteu-vos-ho a l’agenda! Us convidem a participar activament al FEM 
ART ’99 per tal d’anar creant, totes juntes, espais fí�sics i simbo� lics que ens ajudin a construir un mo� n en femení�. La fotografia 
ha estat qualificada com a te�cnica de l’ull pu� blic, així� com sera�  aquesta mirada, aquest ull pu� blic femení�?

Noves @rtistes (2000)

Text curatorial | Equip FemArt
La Mostra d’Art de Dones Fem Art, celebrara�  l’any 2.000 la setena edicio� . S’ha consolidat, doncs, com a espai anual 

d’exposicio�  artí�stica que e�s, alhora, una trobada de les dones amb l’art i un intercanvi entre les dones artistes. Al mateix temps 



es mante�  la voluntat de promocionar les joves artistes en espais que, tradicionalment, no so� n oberts a l’art de forma 
continuada i acostar les avantguardes artí�stiques actuals a la realitat de les dones, tant a nivell concret com a nivell teo� ric, des 
d’una perspectiva de ge�nere.

La consolidacio�  de la Mostra e�s fruit de la voluntat de Ca la Dona com a espai, pero�  tambe�  del treball voluntari -
invisible pero�  necessari- de moltes dones que dediquen una part del seu temps a la coordinacio�  i posta a punt de tot el que una
mostra d’aquestes caracterí�stiques requereix, així� com de les artistes que elaboren les seves obres pensant exclusivament en la
mostra.

Enguany ens plantegem seguir indagant en les noves tende�ncies artí�stiques i, en aquest sentit, pensem que el millor 
tema central per a una Mostra que tancara�  el segle e�s el de la imatge ví�deo-gra� fica, electro� nica i les noves tende�ncies 
artí�stiques que aixo�  provoca. En la mostra anterior vam donar pas a la imatge fotogra� fica i aixo�  ens va portar a endinsar-nos en
el debat sobre el paper de les noves te�cniques i la tecnologia en el canvi de la concepcio�  de l’art. Creiem que seguir indagant 
aquest nou camí� e�s prou interessant tant per les observadores com per les artistes.

Així� doncs, la mostra d’aquest any 2000 girara�  a l’entorn del mo� n del video-art i les noves tecnologies aplicades a l’art 
sota el tí�tol Noves @rtistes. Es preveu donar cabuda, tambe� , a performances i accions artí�stiques que utilitzin les noves 
tecnologies (ví�deo, imatge electro� nica…) o be�  que ens acostin al discurs artí�stic que aquestes destil·len. Com cada any, la 
mostra es realitzara�  en diferents espais de dones i associacions, tenint com a centre l’espai de Ca la Dona.

Tanmateix, comptarem amb la col·laboracio�  de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona i el seu 
projecte Un espai propi, un film col·lectiu -que va ser objecte d’exposicio�  permanent al Museu d’Art Contemporani de Girona i 
en la difusio�  del qual col·laborem des del seu inici. Tot recreant l’ambicio�  que en cada mostra tenim de portar a terme una obra
col·lectiva interactiva entre artistes i pu� blic, enguany la col·laboracio�  en el projecte Un espai propi, un film col·lectiu sera�  
encara me�s estreta donat que en la convocato� ria ja preveiem el pas a Fem Art’ 00 i, per tant, l’obra col·lectiva d’enguany no es 
desenvolupara�  en la pro� pia Mostra sino�  pre�viament a la mateixa, fent me�s ampli el ventall de participacio� .

La mostra del 2000, Noves @rtistes, preveu tambe�  l’espai de discussio�  teo� rica que ja li e�s propi amb la celebracio�  
d’una confere�ncia i una taula rodona. La primera es centrara�  en el paper   de   les   dones   en   les avantguardes.

De reflexes i reflexions (2002)

Text curatorial | Equip FemArt
Ca La Dona i la llibreria Pro� leg acullen aquesta mostra d’ art de dones, FEM ART, que enguany celebrara�  la seva 

vuitena edicio� .
La Mostra, organitzada des de Ca la Dona, renova la seva voluntat de mantenir aquest espai de promocio�  d’ art de 

dones entre dones, tot facilitant i potenciant una trobada de les dones amb l’ art. Dins dels nostres desitjos, amb aquesta 
Mostra continuem apostant per l’ intercanvi d’ experie�ncies i discursos entre dones artistes en espais que, com aquests, no son
oberts a l’ art de forma continuada.
De reflexes i reflexions, aquest any ens proposa apropar-nos al tema de l’ autorepresentacio� , e�s a dir, la forma d’ auto re-
presentar-nos a nosaltres mateixes davant els altres i el mo� n. Autorepresentacio�  entesa com un dels passos seguD ents al de la 
presa de conscie�ncia: d’ on som i que�  volem. Autorepresentacions que estan reflectides, tambe� , en les diferents formes 
d'utilitzar el llenguatge, tal com plantegen les artistes que participen a la Mostra a trave�s de la fotografia, l'escultura, el gravat, 
el ví�deo o la instal·lacio� .

Simulta� niament, aquest any, com els anys anteriors, la Mostra cuida i recrea un espai per a la participacio� , el debat i la 
reflexio�  teo� rica en el qual participaran dones implicades en el feminisme des del mo� n de la histo� ria, la pedagogia i la histo� ria 
de l’ art.
 
 
Text del catàleg | Bea Porqueres (Historiadora) “De l’autorepresentació. Una perspectiva històrica”

Parlar de les autorepresentacions en les arts visuals e�s parlar de les arts en el seu conjunt, ja que l’art e�s 
representacio� , i representacio�  subjectiva. El producte artí�stic compromet el jo perque�  surt del subjecte, ja sigui aquest masculí� 
o femení� (o s’anomeni masculí� o femení�), alhora que el construeix. Ara be� , sovint en referir-se a autorepresentacio�  o 
autorepresentacions, es pensa en les imatges que els artistes i les artistes han creat tot agafant com a tema, com a objecte de la 
seva mirada i del seu treball, la representacio�  de persones del seu mateix sexe, o encara millor, la representacio�  d’ells mateixos 
o d’elles mateixes en forma d’autoretrats.

Si la figura humana - en una multitud de ge�neres i subge�neres artí�stics- ha estat el tema privilegiat de l’art occidental 
des dels seus orí�gens, el retrat i l’autoretrat ho han estat des de finals de l’edat mitjana, amb el desvetllament de l’humanisme.

Des d’aleshores ença� , l’artista -home o dona- s’ha representat, aixo�  e�s, s’ha pensat i s’ha creat, com a subjecte a trave�s 
tambe� , i potser principalment, de l’autoretrat. En la histo� ria, els casos de Durer, Rembrandt i Vela� zquez - que es pinta 
protagonista d’un retrat de la cort, al qual Las Meninas so� n l’excusa que hi do� na tí�tol- so� n prou coneguts perque�  no calgui 
tornar-hi. En canvi, els autoretrats femenins al llarg de la histo� ria so� n molt menys coneguts i, com succeeix amb bona part de 
les aportacions de les dones del passat, s’han estudiat poc o gens, fins al punt que les artistes actuals desconeixen sovint 
aquesta rica here�ncia que les seves antecessores els han deixat.

Avui - ho confirma tambe�  l’edicio�  d’enguany del FemArt-, una de les grans preocupacions de les artistes e�s la reflexio�  
sobre la pro� pia identitat, pero�  cal insistir en el fet que existeixen uns precedents certament rics per la seva qualitat i diversitat 
i potents per allo�  que encara ens poden dir. I aixo�  e�s el que ens poden dir si els coneixem, el que ens poden dir si els mirem 



com el que so� n: autorepresentacions d’una dona que, en constituir-se com a imatge, s’estava construint com a subjecte… una 
dona u� nica i irrepetible, molt allunyada de la dona, la imatge artí�stica de la qual ha estat objecte d’estudi per part de moltes 
historiadores de l’art feministes.

EF s cert que els estudis sobre “la imatge de la dona en…” ens han revelat que l’art ha tingut un paper molt important en 
la prescripcio�  dels rols de ge�nere en cada moment histo� ric, que moltes, no totes, e�s clar, de les obres dels artistes del passat - i 
tambe�  del present- en crear la dona posaven en circulacio�  les seves fantasies, sovint perverses, i que res ens deien de les dones 
del seu temps o de tal dona del seu temps, per molt que en algunes de les seves obres s’hi poguessin recone� ixer trets 
individuals representats de forma acurada: totes aquestes Venus, Dafnes, Mares de De�u, Judits, Senyoretes d’Avinyo�  o 
Mesdames Matisse. Pero�  les produccions artí�stiques femenines s’han estudiat menys que les representacions que els artistes 
han fet de les dones i menys encara i, des del meu punt de vista, amb menys encert, les autorepresentacions en forma 
d’autoretrat que es conserven d’algunes, moltes, artistes del passat.

Frances Borzello, una prestigiosa historiadora feminista de l’art, va publicar el 1998 un extens estudi sobre els 
autoretrats femenins al llarg de la histo� ria titulat “Seeing ourselves. Women’s self-portraits”. Fins aleshores es tenien assaigs 
teo� rics sobre el tema i tambe�  estudis centrats en una artista o en un moviment o perí�ode, pero�  no compta�vem amb una obra 
general com aquesta. Es tracta d’una obra molt ben il·lustrada, un veritable plaer per la vista i una eina per mirar i treure, qui 
ho vulgui, les seves conclusions...Pero�  el text, ai!, el text esta�  mal documentat i tambe�  mal enfocat. Parteix de la comparacio�  dels
autoretrats masculins amb els autoretrats femenins - els uns i els altres en general, quan no hi ha res de me�s particular que un 
autoretrat, pero molt que entre alguns d’ells s’hi puguin veure trets comuns d’ordre estilí�stic o iconogra� fic- i anticipa, ja en les 
seves pa� gines introducto� ries, un seguit de preguntes esbiaixades que llasten la resta de l’estudi “Per que�  tantes es presenten a 
si mateixes de manera tan submisa? [...] Per que�  no presumeixen de les seves habilitats? Per que�  es mostren tan tí�mides?[Etc.] 
(pa� gines 17 i 19).

En definitiva, aquesta autora, com altres, do� na per bo que mentre que als segles XIX i XX emergeixen personalitats que
indaguen amb rigor i compromí�s la seva identitat i es construeixen com a subjectes, les artistes anteriors van  romandre 
lligades a allo�  que se’ls imposava, tancades en estrets models preestablerts, perdudes i ignorants de si mateixes.

En la meva xerrada a Ca La Dona en ocasio�  del FemArt 2002, m’agradaria mostrar, autoretrat per autoretrat, artista 
per artista, que hi ha altres mirades possibles sobre els autoretrats femenins del passat.

Text del catàleg | Equip FemArt “L’’art i les autorepresentacions del gènere: 
diàlegs entre diferents subjectivitats”

Els textos que presenten comparteixen una mateixa visio�  sobre el ge�nere que tot seguint Teresa de Laurentis, s’ente�n 
com una construccio�  semio� tica que pren el seu lloc mitjançant la interrelacio�  entre els processos de representacio�  social i 
d’autorepresentacio� . En el camp de les arts visuals, aixo�  implica la consideracio�  d’aquests processos en l’obra de les dones 
artistes com a subjectes actius qe decideixen com crear les seves narratives i que contribueixen a la produccio�  de 
subjectivitats. D’aquesta manera, l’obra de les artistes que s’aborda a continuacio�  participa d’una mateixa perspectiva 
dialo� gica: les arts visuals serveixen per reescriure les representacions del ge�nere i per repensar-nos com a subjectes des d’una 
perspectiva de difere�ncia. Pero�  els discursos de l’art sobre la memo� ria, el ge�nere, la raça, la identitat, l’etnicitat, la classe social, 
la comunitat, l’exili, la sexualitat, etc., no so� n auto-referencials ni pretenen la legitimacio�  de l’artista, sino�  que me�s aviat so� n 
una invitacio�  a la interaccio� , tot deixant oberta la possibilitat de conversar de forma permanent. En definitiva, la revisio�  de la 
pra� ctica artí�stica de la modernitat ha perme�s que emergeixin noves propostes artí�stiques que se’ns presenten com una 
oportunitat per a la intervencio� , la reinvencio�  i la resignificacio�  de les nostres subjectivitats com a dones.

Text del catàleg | Laura Trafi Prats (Pedagoga cultural) “I Reinterpretar la modernitat des de l’ordre matricial: L’estudi 
de Picasso de Faith Ringgold”

“La matriu és una forma d’imaginar la diversitat i la negociació de l’alteritat i la diferència en un paradigma
radicalment diferent, de formes radicalment creatives…”2

A L’estudi de Picasso ha irromput una dona jove africana que seu despullada, amb el seu cos obert, obscur, 
exo� tic….Picasso, arraconat, davant d’un cavallet, tambe�  es representa semi-despullat, amb uns calçons grisos, disposat a pintar,
el pinzell a  punt d’entrar a la tela. L’accio�  esta�  sostinguda en el veritable inici de l’Acte (creatiu). El llenç e�s “verge” encara. Ella 
el mira a ell, ell mira el seu estri. Estem davant de “les condicions ideolo� giques en les que s’ha creat l’art modern”, l’estudi de 
l’artista “blanc, burge�s, que paga una dona, probablement de classe treballadora (africana), per tal que feinegi per a ell”.3 Una 
dona que, compositivament, esta�  assimilada al grup de les Senyoretes d’Avinyo�  - la pintura es troba col·locada just al seu 
darrera-, el grup de dones-de-mo� n l’aixopluga pero�  la seva pell la diferencia... l’africanitat se significa per exce�s a L’estudi de 
Picasso; hi ha teles i estores estampades, a me�s de ma� scares i fetitxes que criden l’art noir. A L’estudi de Picasso tambe�  s’hi 
senten veus, so� n les de les senyoretes d’Avinyo�  que es dirigeixen a la seva companya nouvinguda: “No volem que ELL senti que 
parlem, nome�s volem que sa�pigues que no has de renunciar a res”. 4 L’arquitectura de L’estudi de Picasso esta�  feta de teixit 
femení�, embuatat, que parla me�s de la llar i del dome�stic que no pas de la geografia avantguardista i bohe�mia del Bateau-
Lavoir. Apareix la imatge de Picasso dels anys seixanta i setanta, l’e�poca en que�  les dones afroamericanes lluitaven per una 
prese�ncia a les institucions artí�stiques, per la difere�ncia en el mo� n de l’art i per la reconstruccio�  del seu rol histo� ric en la 
creacio�  de l’art i per la reconstruccio�  del seu rol histo� ric en la creacio�  de l’art d’avantguarda del segle vint. Picasso e�s vell, mig 
calb, justament l’aparença del commie utilitzada mercantilment per Macintosh per convidar-nos a Pensar Diferent, i per 
France Telecom, per Escurçar les Dista�ncies.



Sembla, doncs, que L’estudi de Picasso de Faith Ringgold e�s una fantasia matricial, un trencament de l’ordre fa� l·lic de 
la modernitat basat en l’assimilacio�  i l’exclusio� : artista/model, home/dona, mo� n occidental/tercer mo� n. Una forma de 
construir nous significats pel feminisme, que reconeix la difere�ncia social i que tradueix les formes intemporals del trauma en 
representacions histo� riques de la memo� ria de les dones.

De Laurentis, T. “La tecnologia del ge�nero”, a Diferencia. Etapas de un camino a trave�s del feminismo. Madrid, horas v 
Horas Editores, 2000.
Pollock, G. “Abandoned at the Mouth of Hell or A Second Look That Does Not Kill: The Uncanny Coming to Matrixial 
Memory”, a Looking Back to the Future, Amsterdam, G+B, 2001, pp.113-176, 127-128
Pollock, G. “Painting, Feminism, History”, a Op cit, pp 73-112, 74
Ringgold, F “Storie Quilts. A Sellection. Picasso’s Studio”, a Cameron, D (et. al). Dancing in the Louvre, Nova 
York/Berkelay, New Museum of Contemporary Art/University of California, 1998, pp.136-137

Text del catàleg | Montse Rifa�  Valls ( Educadora Feminista) “ll La conversa entre “si mateixes” i “les altres” als discursos 
de les artistes relacionades amb les societats islàmiques”

“... no hi ha cap raó per suposar que també els gèneres hauran de continuar essent només dos” (5)

Les obres de Shrin Neshat, Ghada Amer i Mona Hatoum enceten una reflexio�  sobre com intervenen en la representacio�
de “si mateixes” les posicionalitats subjectives que ocupen aquestes artistes en relacio�  a “les altres dones” dels seus paíDsos 
d’origen (Iran, Egipte i el Lí�ban). I, en consequD e�ncia, de quina manera les nostres posicionalitats (accidentals /modificades) 
regulen les interpretacions que fem de les seves obres. Per poder respondre aquestes quD estions, la crí�tica feminista de l’art 
s’ha d’enfrontar a una de les paradoxes de la teoria feminista assenyalades per Butler: si les ficcions fundacionals del 
feminisme neguen qualsevol forma d’identitat preconstituíDda, de forma natural o temporal, tot garantint l’autogovern de les 
dones i la seva possibilitat d’emancipacio�  -a me�s de la visio�  de la construccio�  sociocultural del ge�nere- tanmateix, es 
desencadena un problema polí�tic pel fet de pressuposar una identitat comuna englobada en la “categoria de dones”. D’aquesta 
manera, el “subjecte del feminisme” esdeve�  un parany restrictiu i limitador per la pro� pia polí�tica de la representacio�  feminista: 
“la ‘representacio� ’ tindra�  sentit pel feminisme nome�s quan el subjecte de les ‘dones’ no es doni per suposat en cap aspecte. (6) 
A partir d’aquí�. se’ns plantegen nous interrogants: com actua la performativitat del ge�nere a trave�s de l’obra d’aquestes 
artistes (que�  constitueix la identitat que es pressuposa)? I, per tant, com es desplega la pra� ctica reguladora de la subjectivitat 
tot establint els lí�mits de les polí�tiques d’identitat als processos de representacio�  d’aquestes “artistes dones” en contacte amb 
“les dones isla� miques”? Tot seguint Butler, si assumim la definicio�  del ge�nere com a relacio�  i la seva continge�ncia - que esta�  per 
fer i s’esta�  fent, sense cap subjecte anterior ni u� nic-, cal recordar que els ge�neres, com els sexes, no necessa� riament han de 
“continuar essent nome�s dos”. 

En els contextos d’interpretacio�  de l’obra de Shirin Neshat, la seva autorepresentacio�  com a dona alliberada (que “e�s”) 
contribueix a la formacio�  d’un discurs orientalista que funciona com una forma de colonitzacio�  i apropiacio�  de la cultura de les 
altres dones (que ella “no e�s”). Aquí�, la idea d’un patriarcat universal generalitza la subjugacio�  (i la resiste�ncia) de la “dona 
isla� mica” als “homes”: “l’opressio�  de ge�nere s’explica subtilment com a simptoma� tica d’una barba� rie essencial, no occidental”. 
(7) En aquest sentit, la sexualitat i la difere�ncia dels cossos a les obres de Shirin Neshat, Ghada Amer i Mona Hatoum tambe�  
s’hauran de veure com a construccions culturals que revisen les relacions entre discurs i poder.

5. Butler, J “Sujetos de sexo/ge�nero/deseo” a El genero en disputa. El feminismo y la subversio� n de la identidad, 
Barcelona/Me�xic, Paido� s/UNAM, 2001, p.39
6. Op. cit. p 38
7. Op. cit. p.36

Text del catàleg | Aida Sanchez de Serdio Martí�n “III La contestació de les representacions hegemòniques de negritud 
per part de les artistes afroamericanes”

Un dels principals perills que una dona acade�mica blanca com jo troba a l’hora de parlar de les dones artistes negres 
consisteix, potser, no tant en la reproduccio�  dels discursos euro-ce�ntrics exotizadors de l’alteritat sino�  en -malgrat tota la bona 
fe- el fet d’utilitzar-les per tal d’adquirir un cert verní�s d’intel·lectual progressista i a�  la page pel que fa a les tende�ncies 
multiculturals me�s liberals. No obstant aquest rics, sempre temut, cal explorar vies per poder compartir les diverses 
experie�ncies de les dones, tot tenint en compte les nostres difere�ncies, tot fent-ne un element d’aprenentatge mutu. Per aixo� , 
considerar com Beyte Saar (1926) i Lorna Simpson (1960) s’enfronten a la tasca de representar la seva identitat com a dones 
artistes afroamericanes ens pot ajudar a comprendre altres perspectives, no nome�s sobre l’art sino�  tambe�  sobre les mu� ltiples 
identitats femenines i les mu� ltiples possibilitats de viure la negritud. Des de diferents posicions, ambdues artistes cerquen vies
per enfrontar-se a la doble negacio�  que Bell Hooks expressa en la seva cita:

“En aquesta cultura, rara vegada es reconeix [les dones negres] com un grup separat i diferent dels homes negres o com una part
present en el grup més gran de les ‘dones’. Quan es parla de la gent negra, el sexisme fa que no es contemplin els interessos de les

dones negres i quan es parla de les dones és el racisme el que limita el seu reconeixement”.

Ambdues artistes produeixen, mitjançant la seva obra, formes de resiste�ncia de vegades amb la manipulacio�  iro� nica 
dels estereotips racistes i sexistes que s’han imposat a les dones negres, d’altres amb la reexposicio�  d’aquests estereotips de 
manera que se’ns mostrin amb tota la seva cruesa o, d’altres, tot reconstruint amb objectes personals i deixalles la histo� ria, 



sovint oculta, de les dones afroamericanes. Tot distanciant-se de les visions dominants sobre la identitat negra als Estats Units,
sovint marcades per una ideologia patriarcal, aquestes artistes construeixen - en les seves obres- identitats afroamericanes 
alternatives que contesten aquests pressupo� sits hegemo� nics.

Hooks, b. Ain’t I a Woman? Londres, Pluto Press, 1981, p.7

Text del catàleg | Maria-Milagros Rivera Garretas “Captar les pertorbadores aparences del cos” 
Un tret propi dels e�ssers vius e�s el seu constant canviar i transformar-se sense tornar-se, per aquest fet, 

irreconeixible. El cos huma�  viu, cada cos huma�  viu, va canviant amb el temps en tots els seus components, tot conservant 
sempre, pero� , un aire singular, un encí�s nome�s seu. EF s la mort qui ho fixa tot en un instant, un instant que assenyala que, 
acabada la vida, el cos canviara�  ja nome�s per corrompre’s i tornar-se, ara sí�, irreconeixible, sense encí�s.

El canvi constant del cos viu, que juga sempre, tot respectant-lo, amb l’aire propi i constant del seu encí�s, es manifesta,
en primer lloc, en la seva aparença. O en les seves aparences, en plural, perque�  el plural reflecteix millor la mutabilitat, el 
moviment. Les aparences d’un cos pertorben i atrauen al mateix temps: pertorben perque�  no es deixen controlar, atrauen 
perque�  l’encí�s e�s misterio� s. Pertorben i atrauen els sentits i la rao�  queda una mica apartada, com a l’expectativa del que pot 
succeir.

En l’Europa que s’anomena�  a si mateixa cristiana, l’aparença del cos era una quD estio�  teolo� gica. Era una quD estio�  
teolo� gica perque� , en aquella e�poca, el garant de l’ordre simbo� lic era la religio� . Al segle XX, en canvi, una e�poca en que�  la 
veracitat de la llengua, o sigui, la coincide�ncia entre les paraules i les coses, estava garantida per la cie�ncia i el diner, l’aparença 
del cos ha estat una quD estio�  me�dica i de poder econo� mic.

Un exemple d’aixo�  e�s la histo� ria de l’adornament del cos femení�. En l’Europa cristiana, molts teo� legs van prohibir a les 
dones adonar-se, tot dient que era pecat corregir res del que havia estat fet per De�u: un De�u que estava en la cu� spide del 
sistema de poder i de domini. Al segle XX el feminisme va criticar la intervencio�  prepotent de la medicina i les manipulacions 
de la indu� stria cosme�tica en les aparences del cos de les dones. I ho va fer recordant que moltes dones volí�em que ens 
deixessin tranquil·les en aquest tema: volí�em que es fes un buit en el qual cada una pogue�s dir de la seva aparença allo�  que 
volgue�s, partint de si.

Penso que va ser en aquests anys i en el context del feminisme on vam recuperar amb emocio�  la histo� ria de l’auto-
retrat femení�. En especial, del retrat femení� fet entre dones.

L’autoretrat e�s una expressio�  exquisida de la contractacio�  entre el si i el si, que e�s, al seu torn, la pra� ctica polí�tica me�s 
viva que hi ha; perque�  en la contractacio�  entre si i si no e�s una cosa de dos sino�  de tres: hi ha sempre un tertium, un tercer punt
que orienta el sentit de la meva contractacio�  interior, tot vinculant-la amb la resta del mo� n. Quan el feminisme va crear 
l’expressio�  “Entre mi i mi i entre mi i el mo� n, una dona” la polí�tica va fer un gir histo� ric radical: De�u i els diners van deixar de 
ser garantia de sentit. Per aquest motiu, continuem admirant especialment els autoretrats amb mediacio�  femenina: els de 
Hildegarda de Bingen, Cristina de Piza�n, Artemisia Gentileschi, Tamara de Lempicka…, per exemple. A mi em semblen 
autoretrats que capten les pertorbadores aparences del propi cos en la simplicitat divina del seu compare� ixer en aquest 
moment o en aquest projecte important de la vida.

Text del catàleg | Elina Norandi (professora de l’escola Llotja i membre de DUODA) “El cos lesbià i la seva 
autorepresentació”

Sense cap mena de dubte, l’aparicio�  del tema de l’autorepresentacio�  del lesbianisme esta�  vinculada al sorgiment del 
feminisme com a moviment polí�tic organitzat. Des de l’antiguitat existeixen obres que mostren escenes ero� tiques entre dones. 
Pero�  com que moltes so� n ano� nimes, resulta molt difí�cil considerar-les representacions pro� pies. A me�s, es constata que la major
part d’aquestes obres eren pensades per satisfer el desig masculí�. Es tracta de representacions artí�stiques realitzades per i per 
al gaudi de la mirada dels homes.

Aquesta situacio�  es va incrementar a partir de finals del segle XIX, quan tant la cie�ncia com l’art van construir uns 
arquetipus femenins que contrarestaven i combatien les energies del moviment feminista emergent. Alguns d’aquests 
arquetipus van ser la ginandroide o els derivats de la teoria del tercer sexe. Els cientí�fics van veure la “nova dona” 
(l’emancipada o en proce�s de convertir-s’hi) com algu�  que mitjançant el rebuig de la maternitat atemptava contra les 
categories de ge�nere establertes i, en consequD e�ncia, rebutjava tambe� , de manera implí�cita, els homes. 1

Aquestes idees van conduir a una proliferacio�  d’imatges que presentaven les dones que intentaven participar en la 
vida pu� blica -fins aleshores un espai de poder masculí�- com a dones que emulaven els homes i corrien, així�, el risc de ser 
realment com ells i convertir-se en lesbianes. Aquestes teories, com ja he dit, van tenir el suport de textos cientí�fics de l’e�poca, 
coneguts i estudiats per diversos artistes que, al seu torn, s’hi van inspirar per produir obres que feien visibles aquestes idees, 
tot afirmant-les i propagant-les al mateix temps.

EF s en aquest context que apareixen imatges d’autorepresentacions lesbianes. Aquestes imatges es produeixen no com 
a enfrontament amb l’atmosfera de crí�tica general, sino�  que me�s aviat sorgeixen d’algunes artistes lesbianes que van entendre 
que l’u� nic camí� de visibilitat que podien tenir les seves vides i les seves obres en aquell moment passava per l’adopcio�  de la 
identitat que se’ls oferia. D’aquesta manera van dur a la pra� ctica obres en les quals s’auto-retrataven vestides com homes i en 
actituds pro� pies del ge�nere masculí�. En l’a�mbit de la fotografia, Claude Cahun e�s un exemple d’aquestes pra� ctiques, així� com 
Romaine Brooks ho e�s en l’a�mbit de la pintura. Actualment, les imatges d’aquestes dones transvestides es llegeixen des de 
punts de vista diferents. Per Susan Gubar, les pintures de Brooks retraten el dolor que la indumenta� ria masculina produeix, per
fora i per dins, en les figures femenines.2 Altres autores, com per exemple Shari Benstock, pensen que es tractava d’una 
manera de quD estionar els rols que el ge�nere, com a construccio�  social, imposava a tots dos sexes.3



Paral·lelament, continuava la demanda d’imatges de dones que mantenien relacions sexuals entre si, com a via per 
satisfer les fantasies sexuals masculines sobre el tema. Tot i així�, com escriu Estrella de Diego, les dones van crear, al mateix 
temps, una este� tica pro� pia que feia l’ullet a la mirada dominant. 4 En l’obra d’aquestes artistes es reivindica la llibertat del 
desig femení� i de l’amor entre dones com una de les seves possibles expressions. Al mateix temps que l’emancipacio�  femenina 
s’anava fent realitat, les relacions entre les dones es tornaven me�s visibles i me�s independents de les opinions establertes. 
Mamen, Gluck, Tamara de Lempicka o Leonor Fini so� n autores d’una important iconografia lesbiana, així� com Frida Kahlo i les 
seves fanta� stiques auto-representacions estimant altres dones.

Tot i així�, no e�s fins als anys seixanta del segle XX que trobem artistes lesbianes que fan de la seva sexualitat una 
quD estio�  polí�tica. Basat en la quantitat important de literatura publicada sobre el tema, el debat sobre la necessitat de la 
construccio�  d’identitats le�sbiques arriba, a partir d’aquell moment, al cinema i a les arts pla� stiques. En l’actualitat i gra� cies a la 
tasca de les historiadores feministes lesbianes, s’elabora una genealogia de dones que han viscut la seva opcio�  emocional i 
sexual de manera digna i, a me�s a me�s, creativa. Es construeixen models de vida de dones que van estimar altres dones. Al 
mateix temps, moltes artistes ens ofereixen el testimoni de la seva existe�ncia i la seva experie�ncia com a lesbianes. Diana Block 
i Marlo Broekmans, el grup LSD, Laura Aguilar, Catherine Opie, entre d’altres, s’auto-representen tot afirmant el seu cos i la 
seva manera d’estar en el mo� n com a dones homosexuals. Altres dones, com Ana Helena, Betsey Damon, Jody Pinto o Fran 
Winant, treballem me�s properes a la construccio�  de discursos sobre cos absent i la prese�ncia de l’homoerotisme. De tota 
manera, totes tenen en comu�  el propo� sit d’elaborar una iconografia pro� piament lesbiana que contribueixi a la formacio�  d’un 
espai simbo� lic per a aquestes relacions, sense que es generin noves estrate�gies de marginacio�  per part de les estructures 
socials.

DIEGO, Estrella de: El andro� gino sexuado. Madrid Visor 1992, p.94
Citat a BENSTOCK, Shari: Mujeres de la Rive Gauche. Barcelona Lumen, 1992, p.370
Ibí�dem. Vegeu la nota 1.

Desig (2003)

Text curatorial | Equip FemArt
La Mostra d’Art de Dones FEM-ART celebra la seva novena edicio�  aquest gener de 2003. El projecte, que neix el 1994 

com un espai d’exposicio�  i de promocio�  de l’art de dones entre les mateixes dones, ha anat prenent volada fins aconseguir 
consolidar-se en els principis que el van motivar. D’una banda, volem afavorir i potenciar un intercanvi entre les dones artistes 
i promocionar-ne les me�s joves i, de l’altra, facilitar una trobada de les dones amb l’art i un acostament de les avantguardes 
actuals a la realitat de les dones des d’una perspectiva de ge�nere.

Desig es una proposta que vol recollir algunes de les formes amb les que volem donar visibilitat el nostre desig sexual. 
Un desig que, en contí�nua evolucio� , trenca fronteres, ens afirma vitalment i ens representa una font de poder.
En aquesta nova edicio�  hi participen una trentena d’artistes que exposen a l’espai de Ca la Dona, la llibreria Pro� leg i el bar 
Valentina. A Ca la Dona tambe� , com cada any, ens hi trobarem per assistir als actes i reflexionar sobre l’art: seran els dijous de 
del 16 de gener al 6 de febrer.

Text del catàleg | Montse Rifa�  Valls “Bio-poder, cossos i visualitat: el dispositiu del plaer sexual a la fotografia de dones”
En aquest text, vull exposar les definicions de dispositiu de la sexualitat i de bio-poder que contextualitzare�  en el marc

de treball de Foucault (1992), per despre�s aplicar-les a l’ana� lisi de la construccio�  del plaer sexual a la visualitat, a partir de 
veure com la fotografia de Nan Goldin suposa una ruptura respecte als modernismes artí�stics i la seva representacio�  dels 
cossos. A “Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber”, Foucault ens presenta la sexualitat com una construccio�  
discursiva, on prenen relleva�ncia les relacions recí�proques de produccio�  poder-plaer. Foucault rebutja la hipo� tesi repressiva de
la sexualitat, que soste�  un model de representacio�  jurí�dic-discursiu que identifica llei i desig amb repressio� . Des del seu punt 
de vista, un nou “ dispositiu de la sexualitat” emergeix a la modernitat que torna caduc el vell “dispositiu de l’aliança” basat en 
la reproduccio�  i el matrimoni, la fixacio�  de parentesc i la transmissio�  de noms i be�ns. El dispositiu de la sexualitat emergent 
esta�  lligat als dispositius del poder i als sabers cientí�fics, i esta�  relacionat amb una reinterpretacio�  del paper de la confessio� . Els
conjunts estrate�gics d’aquest dispositiu de la sexualitat van ser: la histeritzacio�  del cos de la dona (medicina); la 
pedagogitzacio�  dels cossos de les nenes i els nens (control pedago� gic); la socialitzacio�  de les conductes procreadores; i la 
psiquiatritzacio�  del plaer pervers (psiquiatria). Per u� ltim, no cal oblidar que la revaloritzacio�  del cos sexuat per part de la 
burgesia, que autoritza el discurs de la sexualitat, tambe�  funcionava com a una autoafirmacio�  de classe.

D’altra banda, la nocio�  de bio-poder de Foucault, segons Castilla (1999), e�s un concepte frontissa que li va permetre de
continuar amb el treball d’ana� lisi del poder disciplinari i de l’anatomia polí�tica dels cossos que havia desplegat en relacio�  a les 
presons, ara en el camp de la histo� ria de la sexualitat, Pero�  amb el concepte de bio-poder que precedeix l’articulacio�  de la nocio�
de governamentalitat, emergeix un segon procediment, que connecta la visio�  del subjecte foucaultia�  amb el concepte de 
regulacio�  social, mitjançant la bio-polí�tica de la poblacio� . En aquest punt, sorgeix una nova teoria del poder basada en 
l’administracio�  de la poblacio� , que no nome�s es gestiona col·lectivament o global, sino�  que s’administra al detall i, en aquest 
context, els temes de la polí�tica nacional i el poder s’interrelacionen amb els de la identitat sexual. Per tant, des d’aquesta 
perspectiva, els dispositius del plaer sexual informen les dones sobre com viure la seva sexualitat i les inscriuen en una matriu 
de poder-saber-plaer, instaurant-se un govern total i especí�fic de si mateixes. En un resum, amb el bio-poder s’associen els 
aspectes de la subjeccio�  corporal individualitzada amb el control col·lectiu vinculat a la idea de regulacio�  social.



Un exemple d’aquest proce�s el podem trobar en la manera com els discursos pu� blics sobre les relacions sexuals de les 
dones mitjancen en la construccio�  de les nostres identitats i desigs com a lesbianes, artistes, joves, immigrants, nenes, 
feministes, prostitutes, no-mares, maltractades, heterosexuals, masturbadores, mestres, a�vies, aturades, espectadores, etc. En 
el cas de les pra� ctiques artí�stiques de la modernitat, la creacio�  de relacions de poder totals i especí�fiques sobre els cossos de 
les dones a trave�s de la pintura, ha estat explorada per Pollock, qui soste�  que “No hi ha cap dubte que el cos e�s un lloc crí�tic de 
les nostres opressions i explotacions, el lloc de les disciplines i les violacions socials, el camp del plaer i del desig segons tot 
aixo�  es travessa i es viu de maneres molt diferents a trave�s de les ferides de classe, raça, ge�nere i sexualitat” (2002: 154-155). 
En aquesta ocasio� , vull analitzar el dispositiu del plaer sexual a l’obra de Nan Goldin, per estudiar la disciplina dels cossos i la 
bio-polí�tica en el context de produccio�  i expectacio�  dels re�gims de poder-saber-plaer a la fotografia que sostenen en nosaltres 
els discursos sobre la sexualitat. La trajecto� ria de Nan Goldin com a foto� grafa es va poder veure a “I’ll be your Mirror”, 
l’exposicio�  retrospectiva dels seus 25 anys de carrera que va organitzar el Whitney Museum of American Art de Nova York 
(1996-1997). Altres treballs que s’han exposat arreu i que tambe�  s’han publicat so� n, per exemple, “The Ballad of Sexual 
Dependency” i “The Other Side”.

El bio-poder i la governamentalitat, tal com els va definir Foucault, a me�s de les pra� ctiques de govern dels cossos i la 
sexualitat de les dones a trave�s de l’art, tambe�  ens permeten contemplar la produccio�  i visualitzacio�  de pra� ctiques contra-
hegemo� niques i de polí�tiques corporals resistents. Com a exemples, en la meva intervencio�  a la mostra d’art de dones, 
analitzare�  les instanta� nies de Nan Goldin, que conformen el diari visual de la seva vida i de la dels seus amics i amigues, 
drogoaddictes, alcoho� lics, prostitutes, homosexuals, transvestits, malalts de sida, drag queens...La foto� grafa autoritza diverses 
prese�ncies amb el seu treball artí�stic, potenciant la fotografia com a un text visual multi-subjectiu. L’escopofí�lia modernista, 
entesa com el desig actiu de mirar i el control de l’altra objectualitzada com a font de plaer visual (Mulvey, 1988) es veu 
alterada per la mirada de la foto� grafa, que no s’invisibilitza i que te�  el consentiment de les parelles que mantenen relacions 
sexuals a les seves imatges. La foto� grafa trenca amb el voyeurisme i la fetixitzacio�  satisfacto� ria en modificar les relacions de 
poder entre artista- “models”-espectadores, fent-nos participar de les situacions que retrata apel·lant a les nostres 
subjectivitats diverses. Goldin ens familiaritza amb els escenaris, a trave�s de les mirades i els cossos erotitzats dels/les 
protagonistes, pero�  no insisteix en la fixacio�  d’una experie�ncia de visualitzacio�  basada en la identificacio�  total i u� nica que 
s’hauria de produir per part de les espectadores. Alguns temes que voldre�  abordar en la meva presentacio�  i que so� n recurrents
a les seves fotografies so� n: la projeccio�  de l’autoimatge de les dones als miralles en refere�ncia a la pintura, la representacio�  de 
la sexualitat a trave�s de la interaccio�  dels cossos semi-despullats des d’un discurs de difere�ncia de ge�nere i la recreacio�  dels 
moments de tra�nsit en la materialitzacio�  dels desigs sexuals des dels marges dels dormitoris. Les imatges saturades de color 
de Nan Goldin ens convidem a repensar la corporalitzacio�  dels espais de la sexualitat a la vida quotidiana, a trave�s de posar en 
relacio� , amb les seves fotografies, la representacio�  visual dels desigs sexuals i nosaltres mateixes. D’alguna manera, ens 
convida a desplaçar-nos del re�gim modernista que recercava “el plaer en la veritat del plaer” cap a un re�gim postfeminista que 
treballi en “el plaer d’inventar nous plaers”.

CASTILLA, J.L (1999), Ana� lisis del poder en Michek Foucault. Santa Cruz de Tenerife: Universitat de La Laguna.
FOUCAULT, M (1992) Historia de la sexualidad 1. La voluntad del saber. Madrid. Siglo XXI
MULVEY, L (1998) Placer visual y cine narrativo. Valencia: Eutopias.
POLLOCK, G (2002). “La pintura, el feminismo y la historia”. En M. Barret i A. Phillips (Comp.) Desestabilizar la teoria. 
Debates feministas contempora�neos. Barcelona: Paido� s-UNAM.

 
Text del catàleg | Laura Trafí� “Com pot l’art fet per dones contribuïr a un producció cultural contrahegemònica?”

Volem plantejar una taula rodona que abordi l’ art de dones com a produccio�  cultural. De quines maneres interve�  l’ art 
de dones en els discursos culturals hegemo� nics neotradicionalistes, individualistes i globalitzadors, que per altra banda son 
invisibilitzadors de les lluites histo� riques de les dones per la llibertat sexual i d’ expressio� , la construccio�  de xarxes de dia� leg i 
coneixement compartit i la valoracio�  de les pra� ctiques i les tradicions locals basades en la difere�ncia de ge�nere i etnicitat. 
Proposem enfocar el dia� leg a partir de tres preguntes:

. Quines so� n les polí�tiques de representacio�  de l’ art produíDt per dones en el nostre entorn proper?

.Quin e�s el paper histo� ric, crí�tic i cultural que l’ art ¡fet per dones en el nostre entorn proper?

.EF s suficient introduir me�s art fet per dones a les institucions culturals i als currí�culums educatius per canviar l’ escissio�  
existent entre produccio�  i recepcio�  artí�stica?

Per potenciar la reflexio�  sobre aquestes preguntes incloem un fragment de text “Femwatching in the 1990s” de 
Griselda Pollock, on aquesta historiadora es posiciona sobre les finalitats culturals i histo� riques de l'art fet per dones i de la 
histo� ria i la teoria de l’ art feministes. So� n unes afirmacions fetes a partir d’ analitzar l’ exposicio�  “Inside the Visible-An Eliptical
Traverse of Twentieth Century Art: in, of, and from the Feminine”, a cura de Catherine de Zengler. 

Una de les coses que la trajecto� ria histo� rica de l'exposicio�  va revelar e�s que la lluita de les dones pel canvi en el camp 
de la difere�ncia sexual ha estat interromput i bloquejat en moments claus pel seu oponent histo� ric dins la societat moderna: el 
feixisme. Combinant artistes dels anys vint i trenta amb les dels anys seixanta i setanta, i novament amb les dels noranta 
produíDa un sentit de generacions de feminisme, cadascuna formada a trave�s de les polí�tiques del seu moment propi, cadascuna
tanmateix, essent part d’ un compromí�s interromput encara que amb capacitat de recuperacio�  amb la lluita de les dones amb 
la modernitat i en contra de les polí�tiques que mes directament reaccionen desfavorablement respecte a les demandes de les 
dones: el feixisme, la tradicio�  com a mascarada, la natura o el realisme.

En aproximar-nos al final dels anys noranta, aquesta amenaça torna apare� ixer. El neotradicionalisme ronda la pra� ctica
polí�tica mitjançant fonamentalismes de tota mena. Les economies dirigides pel mercat poden utilitzar l'art de les dones per la 
facilitat en que poden prescindir de nosaltres quan no produíDm mes significats profitosos. Em sento atrapada entre l'eufo� ria 



del mo� n feminista amb el que em trobo a trave�s de l'art i del treball intel·lectual i la sensacio�  esgarrifosa que els medis i els 
interessos econo� mics als que serveixen estan tan dirigits per la moda que ens declaren redundants, poc fashion i irrellevants.

L’ u� nica resiste�ncia que podem oferir reposa en l’ extensio�  continuada del coneixement histo� ric de la situacio�  actual i 
de les seves prehisto� ries i la comprensio�  teo� rica de les estructures profundes que representem en els escenaris polí�tics i 
familiars quotidians. En contra dels eixos culturals i econo� mics hegemo� nics de Berlin-Paris-Londres-NovaYork-Los Angeles 
reflectí�s a les revistes de paper cuixe�  a les galeries de moda, necessitem seguir construint aliances, geogra� ficament esteses, 
culturalment diverses, generacionalment expandides i internacionalment definides per mapes no-capitalistes.
 
Text del catàleg | Marta Selva “Filmar el desig, un viatge a través del cinema de les dones” (presentacio�  de l’obra de Maria 
Mandy)

Amb qui somien les dones? Com fan somiar dones i homes? Amb quines imatges es poden identificar les dones? 
Parlant del desig, de la sensualitat i de la sexualitat, el film explora el cinema femení� contemporani. Donant la paraula a quinze 
realitzadores dels cinc continents, sortint al pas de tabu� s i prohibicions, aquest documental e�s proposa actualitzar 
l'especificitat de la mirada femenina en el cinema i la seva aportacio�  al cinema contemporani.

El documental reuneix imatges i comentari de: Sally Potter i Carine Adler (Regne Unit), Agne�s Varda, Catherine Breillat
i Jeanne Labrune (França), Liliana Cavani i Francesca Comencini (Ita� lia), Doris DoD rrie (Alemanya), Deepa Mehta (India), 
Patricia Rozema (Canada� ), Paule Baillargeon i Le�a Pool (Quebec), Moufida Tlatli (Tunisie), Safi Faye (Senegal), Jane Campion 
(Nova Zelanda).

Marie Mandy e�s una realitzadora belga nascuda al 1961. Despre�s de la seva infa�ncia a AI frica i Estats Units i de la seva 
llicenciatura en filologia roma�nica a Lovaina, aconsegueix ser beca� ria de la Rotary International Foundation i estudiar a la 
London International Film School. Inicia la seva carrera com a foto� graf de premsa i, del 1989 al 1934, gestiona la productora 
Amazone Films, on produeix i realitza les seves primeres pel.licules. Va completar la seva formacio�  amb Delia Salvi (Actor’ s 
Studio), Jiri Menzel i Krysztof Kieslowsky.
 
Text del catàleg | Maria Chorda�  “A quatre mans, a quarante dits, una immensa llengua degota. Locomotora infidel pel 
passat.”
 
A quatre mans
Assedegades, sucoses, rajants
coincidint deler i morat
de sang aglutinada que a glopades bevem
que traslladem d’ una boca a l’ altra
d’ unes boques a les altres alternativament
sense pre�vies destries
 
i amb tota la possible antiga saviesa
sorprenent-nos cada volta l’ esclat
esglaiant-nos encara en sumar quatre boques
i goles fruíDdores i vagines bessones
així� a quatre mans a quatre peus
molts crits en cada mí�nim monticle
de la pell.
 
A quaranta dits
 puja l’ amor lo color dels llavis. Esclatada
magrana oberta raja. Me�s ulls, me�s ulls,
me�s peus. Multiplicacio�  de boques mu� ltiples,
de mans dobles, qua� druples. I me�s dits
enfonsant-se sense repo� s. Sense repo� s,
sense neguit. Enfondint-se, passejant-se,
trenant-se; imants incalculables.
Sense repo� s, sense neguit:
me�s ulls, me�s ulls, me�s peus,
me�s dits.
 
Una immensa llengua degota.
 
Dunes endavant, encetades, insiste�ncia de la llengua.
Incitades pells pe� ls encenen peluixos.
Vellutades esplugues coves lluminoses.
Sols tota una llengua, una immensa llengua
degota fruita per les fruites.



Intervencions públiques (2004)

Text curatorial | Equip FemArt
Ca la Dona presenta la Mostra d’Art de dones, FEM ART, que enguany celebra la seva desena edicio� .
La Mostra, organitzada des de Ca la Dona es construeix en torn dos eixos: la primacia del fet col·lectiu, de la posada en 

comu�  de les nostres individualitats per tal de potenciar la nostra força i la realitzacio�  de les propostes artí�stiques des d’una 
perspectiva de ge�nere reivindicant el valor transformador del fet d’identificar-nos com a dones i amb les dones.

Aquesta suma d’esforços, de direccions i d’intencions que representa la Mostra, enguany s’ha vestit amb dos elements 
que la han donada forma. Per una banda el fet de primar me�s els valors del proce�s de creacio�  artí�stica i per una altra el paper 
de canvi social, de crí�tica i de reflexio�  que suposa el fet d’ocupar el carrer com a lloc de tra�nsit, d’estades, on trobem la vida.

Amb aquest proposta INTERVENCIONS PUF BLIQUES, des de el debat i la reafirmacio�  de la nostra existe�ncia va viure el 
passat 26, 27 i 28 de març del 2004 tot un seguit d’accions que es van realitzar al barri del Raval de Barcelona, que vam escollir
com a contrapunt al model de ciutat i de desenvolupament urba�  que representa la posada en escena del Fo� rum 2004; i tambe�  a
la Bonnemaison tot establint un nou camí� de col·laboracions amb el nou Centre de Cultura de Dones.

El ventall de temes proposats des de la Mostra van des de la crí�tica al model de ciutat des de la seva vessant 
urbaní�stica, social, econo� mica i de relacions humanes al valor de la solidaritat entre pobles, el valor de la paraula com a forma 
de nomenar els desigs, la utilitzacio�  del cos com a lloc de resiste�ncies, de reflexio�  crí�tica, i la reinterpretacio�  i parodia dels 
sí�mbols femenins retornant el poder a cadascuna de nosaltres.

Com cada any tambe�  la Mostra mante�  un espai per a la participacio� , el debat i la reflexio�  teo� rica en el que aquest any 
participaran dones implicades en el feminisme des del mo� n de l’urbanisme, la crí�tica i la histo� ria de l’art.

Text del catàleg | Aurora Justo Moreno (Col·lectiu de Dones Urbanistes) “Fer ciutat des del punt de vista de les dones”
Te�  sentit parlar de la perspectiva de ge�nere en la planificacio�  urbaní�stica? No so� n iguals les ciutats per a tots els seus 

habitants? Tenim la mateixa percepcio�  al llarg de les diferents etapes de la nostra vida? EF s que els carrers no so� n neutres?
Viuen les dones la ciutat d’una manera diferent? Que�  pensen els planificadors sobre aquests temes? Hi ha una manera 

de fer ciutat des del punt de vista de les dones?
Mentre que en altres terrenys les desigualtats socials i de ge�nere han estat analitzades i reconegudes des de fa temps, les 
relacions espacials han conservat un estatus de neutralitat te�cnica.

Així�, les decisions sobre la ciutat adopten un cara� cter de necessitat absoluta que fa que els ciutadans acceptin les seves
transformacions com si es tracte�s de feno� mens naturals. Pero� , me�s aviat, l’erosio� , les ruptures, les concentracions i les 
dispersions territorials, no so� n processos geolo� gics, sino�  econo� mics i polí�tics.
Canvien seguint interessos. Interessos que poden entrar en col·lisio�  amb un dels principals pilars de la dimensio�  polí�tica, que 
no e�s altre que l’establiment de certa igualtat entre els ciutadans a trave�s de la fixacio�  de prioritats en l’organitzacio�  social i en 
la distribucio�  de recursos.

Si no s’estableixen criteris dirigits a una distribucio�  equitativa de be�ns i serveis que garanteixi l’abast i l’efectivitat 
d’aquests a tota la poblacio� , o quan aquests no s’apliquen amb efectivitat, es generen fortes desigualtats entre els diferents 
grups socials pel que fa a l’acce�s a l’educacio� , a la salut, al treball, a l’habitatge, i es consoliden grups vulnerables i desequilibris
espacials entre regions i entre barris dins de les ciutats.

Si analitzem el creixement de les ciutats espanyoles en els u� ltims vint anys, s’aprecia una se�rie de caracterí�stiques 
comunes que revelen que en la manera de fer ciutat no s’han inclo� s, s’han diluíDt o no han estat eficaços els mitjans per 
aconseguir una ciutat me�s igualita� ria, convivencial i cohesionada, ja que aquesta manera de fer ciutat, per contra, ha tingut 
me�s aviat uns efectes devastadors sobre la vida a la ciutat.

Es planifica a gran escala, a partir de grans eixos articuladors i estructuradors que requereixen grans inversions en 
infraestructura via� ria que fomenten els modes de transport privat en detriment del pu� blic; s’abandonen els cascs histo� rics en 
benefici de les perife�ries, cada vegada me�s extenses i intransitables, la ciutat difosa, la fragmentacio�  del territori; apareixen els 
grans centres comercials, en contraposicio�  amb el petit comerç, que tanta vida proporciona als barris; es promou la ciutat a 
base de grans operacions urbaní�stiques, i aquesta promocio�  s’ente�n, moltes vegades, com la venda de la ciutat d’acord amb les 
te�cniques del ma� rqueting: es ven una part de la ciutat, s’amaga i s’abandona la resta… EF s a dir, el model de ciutat que s’esta�  
configurant ha menyspreat les petites escales, que so� n, en definitiva, els espais on es desenvolupa la vida quotidiana. I, 
conseguD entment, tot aixo�  te�  un gran efecte devastador sobre el teixit social.

Les consequD e�ncies en la vida quotidiana derivades d’aquesta manera de produir ciutat no han estat iguals per a tots 
els ciutadans. Els grups socials me�s vulnerables so� n els que me�s hi han perdut: els nens, els ancians, les dones, els immigrants. 
Per a les dones, la vida a la ciutat e�s cada vegada me�s dura, menys segura, menys accessible, i se’ls nega cada vegada me�s 
l’autonomia.

Els estudis comparats home-dona d’usos del temps i de l’espai ofereixen una disparitat enorme entre les pautes de 
comportament d’uns i altres, les quals, en definitiva, reflecteixen que les dones viuen la ciutat d’una manera diferent.
Les dones fan un u� s de la ciutat me�s intens i diferent que no pas altres col·lectius. L’u� s de la ciutat e�s cada vegada me�s complex 
i divers, i, a me�s, aquesta complexitat i diversitat estan caracteritzades per la continuíDtat, ja que no so� n conjuntural i temporal, 
com les dels homes.

En la planificacio�  de les ciutats no s’han tingut en compte —moltes vegades perque�  so� n temes desconeguts per al 
planificador o perque�  aquest intueix que tots els afers que tinguin relacio�  amb la pra� ctica de la quotidianitat poden arribar a 
rebaixar la consideracio�  te�cnica del mateix— i/o s’han desvirtuat els canvis experimentats per la poblacio�  femenina en els 
u� ltims anys, cosa que ha generat un abisme entre les necessitats de les dones i la ciutat que es dissenya, cosa que tambe�  fa que 
s’agreugin els problemes relatius a la desigualtat entre homes i dones.



Avui dia no passa inadvertit que des de diferents organitzacions veíDnals, professionals o associatives de diferent í�ndole
s’ha anat treballant, ja sigui des de l’a�mbit purament local, ja sigui des del me�s global, en unes propostes de fer ciutat me�s 
d’acord amb les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes, en contraposicio�  amb aquesta manera de produir —en el sentit 
me�s estricte d’urbanitzar— les ciutats, i que conflueixen a fer una ciutat me�s participada, me�s habitable, me�s sostenible, me�s 
solida� ria i me�s cohesionada, on tinguin cabuda tots els grups socials, sense cap tipus de distincio� , amb una distribucio�  dels 
recursos millor i me�s eficaç, basada en les nostres realitats i els nostres desitjos.

Des del Col·lectiu de Dones Urbanistes, la nostra experie�ncia en la realitzacio�  de diferents activitats amb dones i, en 
concret, de diversos tallers amb la finalitat d’obrir un proce�s participatiu de les dones en el disseny de la ciutat —Pamplona, 
Lorca, Avile�s, Paí�s Basc, Madrid—, hem observat que les dones demanen una adaptacio�  de la ciutat a totes les activitats 
quotidianes, independentment del ge�nere o el grup social que les exerceixi,
i tambe�  una disminucio�  a curt termini de les disfuncionalitats existents, en benefici de les dones i de les persones que depenen 
d’elles, per tal d’evitar- les a llarg termini a tots els grups socials.

Text del catàleg | Pilar Bonet “Petites tragèdies domèstiques”
Parlar de petites trage�dies e�s un contrasentit. Les trage�dies so� n, precisament, accidents greus que afecten de manera 

irreversible els herois cla� ssics o les comunitats actuals. No tenen format dome�stic. Pero� , aquesta expressio� , la vaig trobar a 
l’atzar a les pa� gines d’un llibre de Mo� nica Ceveido (Arquitectura i ge�nere: Espai privat / espai pu� blic. Barcelona, Ica� ria, 2003) 
mentre pensava un tí�tol per a aquesta intervencio�  sobre l’art de les dones. No pretenia llegir res me�s. Tan sols vaig obrir el 
llibre a la manera dadaista per cercar amb els ulls clucs un terme o una expressio�  que serví�s de tí�tol. Vaig posar el dit sobre 
unes paraules i, un cop me�s, el destí� no em va trair.

La frase em va corprendre de seguida: «petites trage�dies dome�stiques [...]» Un enunciat d’acord amb les intencions de 
la meva reflexio� , amb aquells fets inesperats o previsibles que ens pertorben i condicionen, amb aquells moments i sobresalts 
que conformen el dia a dia, la quotidianitat, e�s a dir: la vida. I, de manera especial, la vida i la capacitat creativa de les dones, 
feta de petits moments i grans biografies.

Les nostres vides estan dibuixades amb grans fets anodins, amb pensaments intuíDtius que s’escapoleixen dels 
discursos abstractes i transcendents dels models cartesians me�s positivistes per plasmar i descriure les experie�ncies que so� n 
emotives, les trage�dies dia� ries me�s encoratjadores: ser una noia grassa, amb disle�xia i lesbiana, en un entorn marcat per 
pautes destres, este� tiques la�nguides i models sentimentals heterosexuals (Laura Aguilar); ser una dona moderna i crí�tica sota 
el re�gim conservador del mo� n isla�mic (Shirin Neshat); formar part de nous models de famí�lies le�sbiques en una cultura 
patriarcal i bipolar (Catherine Opie); ser una dona, filla i mare alhora, sota els patrons psicoanalí�tics repressius (Eula� lia 
Valldosera); ser una dona anarquista, amant de l’absurd, en un paí�s de monarquies i protocols socials estrictes (Esther 
Ferrer)...

Les dones artistes, com les que acabo de citar i de les quals vull parlar, saben narrar les petites trage�dies dome�stiques 
amb humor i sensibilitat, amb coratge i capacitat crí�tica, tenint un lloc destacat en aquest mo� n en proce�s de transformacio�  que 
cal saber habitar de nou i ja no il·lustrar a la manera dels vells models este� tics i les grans trage�dies cla� ssiques.

Les pors (2005)

Text curatorial | Equip FemArt
La Mostra d’Art de Dones FEM ART, organitzada per Ca la Dona, continua un any me�s entreteixint aquesta xarxa que 

conjunta i intersecciona dones, feminisme, art, identitats, diversitats, espais expositius, pensaments crí�tics i transformacio�  
social.
L’espai que resulta de la Mostra te�  un gran valor de visibilitat per a les dones creadores i d’educacio�  i d’innovacio�  creativa, 
contribueix al desenvolupament del pensament artí�stic des de la nostra perspectiva com a dones, a la creacio�  de xarxes 
d’intercanvi i comunicacio�  i, en definitiva, un gran valor de transformacio�  social, pel seu contingut de crí�tica del model sexista 
hegemo� nic en el mo� n de l’art.

Enguany, la Mostra, que va tenir una convocato� ria i una acollida extraordina� ries, ha reunit me�s de quaranta artistes de 
diferents procede�ncies i orí�gens: de Barcelona a l’Argentina, de Tarragona a Madrid, de Mallorca a Navarra, d’Arago�  a Euskadi.
Les aportacions artí�stiques, des de la pintura, l’escultura, la fotografia, la poesia, la instal·lacio�  i la videocreacio� , ens presenten 
els seus apropaments i les seves disseccions de les pors, tant de les pro� pies com de les que formen part de la nostra cosmovisio�
col·lectiva.

El big bang que poden generar les pors te�  com a resultat de la seva expansio�  temes com el vertigen que pot produir 
l’existe�ncia, la viole�ncia, les identitats, el dolor, els encotillaments dels comportaments socials, la sexualitat, la soledat, els 
mites i els contes, les religions, la mort, la no-ubicacio� , la pe�rdua, les repressions, els amagatalls, els desequilibris o l’estrany.

Com d’altres anys, en aquesta explosio�  creativa ens acompanyen diferents visions, aquest cop des de camps com 
l’antropologia, la crí�tica cinematogra� fica, l’art-tera�pia o la creacio�  esce�nica.

I, no podia ser d’altra manera, l’espai expositiu s’emmarca en diferents indrets de la nostra ciutat que aposten per la 
cultura i l’art de dones, com so� n el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i la galeria MX (Espai 1010), a me�s, e�s 
clar, de Ca la Dona.

Tal com ja hem manifestat altres vegades, el nostre repte e�s continuar donant vida a aquest marc de participacio� , 
d’intercanvi d’experie�ncies i coneixements, de creacio�  i de reflexio� . Volem acabar confluint amb altres nuclis de treball de 



dones artistes, crí�tiques i historiadores de l’art per tal de poder incidir en els discursos hegemo� nics del mo� n de l’art, un mo� n 
que abasta tant les institucions culturals com els circuits d’art jove, els centres d’educacio�  d’art o l’Acade�mia .

No podem oblidar-nos de la casa que ens ha perme�s dur a terme aquest projecte, Ca la Dona, referent histo� ric del 
moviment feminista a Barcelona i a Catalunya. Com la Mostra, es troba en un proce�s de creixement i expansio�  en el qual l’espai 
fí�sic de que�  disposa ha quedat petit. S’inicia el proce�s de somniar i construir el nou projecte…

Text del catàleg | Dolores Juliano “Les Pors que cultivem”
Passa�vem un cap de setmana al camp. Per la nit encení�em la xemeneia i les nenes van demanar que apague�ssim tots 

els llums i explique�ssim contes de por. Quan els vaig preguntar per quina rao�  els agradaven, em van dir: <Perque�  so� n divertits, 
no fan por de veritat.> Tenien rao� ; l’escenografia de la port no e�s suficient per produir temor, i , en canvi, les coses que temem 
realment solen no tenir aspecte aterrador. Ens atemoreix me�s enfrontar-nos amb una crí�tica que no pas amb un perill, com 
demostren les imprude�ncies que cometen els adolescents per suscitar l’admiracio�  dels seus pares.
Tenir por e�s una estrate�gia per sobreviure. EF s el mecanisme que ence�n les alarmes davant les situacions de perill i permet 
acumular energia per defensar-se o fugir, que so� n dues respostes que faciliten la supervive�ncia de qualsevol espe�cie animal. 
Pero�  en els nostres ambients humans, e�s a dir, culturitzats, els antics mecanismes han perdut gran part de la seva efica� cia 
adaptativa. Els nostres temors nome�s en petita manera responen a perills reals; en canvi, compleixen funcions d’adaptacio�  
social. No so� n respostes instintives a perills que ens amenacen, sino�  conductes adquirides. Aprenem a te�mer, i aquest 
aprenentatge e�s diferent per a homes i per a dones, i forma part de l’adquisicio�  dels rols de ge�nere.

El model socialment construíDt de les dones com a tí�mides i indefenses, tendeix a llegir com a <encant femení�> la 
manifestacio�  de conductes que escenifiquin temors, me�s valorats com me�s incongruents siguin amb allo�  que els provoca. 
Manifestar espant davant d’animalons inofensius, com la majoria de les aranyes i molts insectes, espantar-se davant de 
gripaus, granotes, ratolins o ratpenats, no nome�s es fomenta mitjançant l’aprovacio�  social, sino�  que s’espera com a conducta 
adequada de qualsevol dona, pel fet de ser-ho. La manca de temors es veu com un de� ficit sospito� s de feminitat. Darrere 
d’aquests temors concrets, l’aprenentatge social dels quals esta�  ben documentat, hi ha l’assignacio�  d’altres temors que les 
dones han d’aprendre a interioritzar juntament amb el seu rol (i formant part d’aquest). Por a parlar en pu� blic (cosa que 
garanteix la sobre-representacio�  masculina respecte a aquesta quD estio� ), por a prendre la iniciativa en una relacio�  afectiva (cosa
que obliga a acceptar relacions desitjades per altres persones), por a destacar i a tenir e�xit, por a la crí�tica social en general 
(cosa que e�s un reforç de les polí�tiques conservadores en mate�ria de ge�nere).
Pero�  aquests dos plans de pors, el material i el social, es basen en una construccio�  que e�s me�s profunda i els dona suport: el 
temor -adquirit a trave�s d’un aprenentatge social- a ser i desenvolupar-nos com a persones, a tenir la nostra pro� pia sexualitat , 
els nostres projectes individuals, les nostres ambicions, el nostre mo� n intern. Temor a nosaltres mateixes.

Moltes de nosaltres interioritzem com un risc o un perill, la manifestacio�  de la nostra agressivitat o la nostra rebel·lia. 
Mentre que als homes se’ls estimula perque�  la manifestin, perque�  siguin <valents>, com un sino� nim de <virils>, a les dones 
se’ns ensenya a ser de�bils i temorenques.

Com a consequD e�ncia, desconfiem de les nostres pro� pies forces. Fins a tal punt aquest discurs socialment construíDt ens 
amara, que encara que tinguem consta�ncia quotidiana del valor de les dones i de la seva capacitat per afrontar situacions 
difí�cils, tendim a considerar aquests casos com a excepcionals, i acceptem sense massa crí�tica relats que presenten altres 
dones altres dones com a de�bils, desvalgudes, temorenques, enganyades i necessitades de proteccio� . L’estereotip funciona 
millor com me�s allunyades del propi cercle estiguin les <pobres dones>, que en la majoria dels casos no tenen me�s lí�mits ni 
mancances que els que provenen de ser <dones pobres>. A elles, materialitzades en els nostres dies en les immigrants del 
Tercer Mo� n, els assignem acrí�ticament tots aquells temors i limitacions que nosaltres sabem, que no patim, pero�  que seguim 
creient que formen part d’alguna nebulosa <naturalesa femenina>.

Descartar els temors, atrevir-se a viure, assumir riscs, implica desaprendre allo�  apre�s, arrencar d’entre les nostres 
sensacions me�s familiars la brossa de pors interioritzades que hem cultivat (que ens han fet cultivar) des de la infantesa.
Potser les nenes que ara juguen amb la por aprenguin a perdre-li el respecte. EF s el prerequisit necessari per cre� ixer. Potser 
noves pors els impliquin nous desafiaments. De moment, tota redefinicio�  dels rols de ge�nere implica una reformulacio�  dels 
seus lí�mits i dels temors que els acompanyen i sostenen.

Text del catàleg | Merce�  Coll (Drac Ma�gic) “Els escenaris de la por en el cinema”
La por sorgeix quan experimentem un perill, real o fictici, que amenaça la nostra integritat o l’ordre habitual de les 

coses. Les imatges del terror so� n molt variades, pero�  totes al·ludeixen a una transgressio�  com a origen del sentiment que 
provoquen.

Quan es traspassen els lí�mits de la norma, del que e�s habitual, entrem en el domini de l’estrany, d’allo�  inexplicable que 
desestabilitza les nostres certeses.
Els temors me�s silenciats i repudiats es materialitzen quan aquesta realitat oculta do� na senyals de la seva prese�ncia o es 
personifica en criatures monstruoses.

La inquietud que ens produeix aquesta irrupcio�  o la proximitat de la seva aparicio�  imminent, no s’explica per unes 
caracterí�stiques concretes de l’objecte o del personatge, sino�  pels efectes que produeix en nosaltres. La caracterí�stica principal 
del que ens produeix temor e�s, paradoxalment, la seva pro� pia inconsiste�ncia o capacitat de despertar les fantasies me�s 
variades amb les quals hem recreat els nostres desigs me�s í�ntims, me�s ocults.

L’estranyesa es transforma en inquietud quan ens apropem al que ens e�s me�s familiar, al desig que fins ara havia estat 
amagat i que ara ens amenaça en projectar-se en la imatge que ens aterra.

En termes freudians, el que realment ens amenaça so� n les nostres pro� pies pulsions, les sexuals i les agressives, que 
hem hagut de reprimir o sublimar



per construir la nostra identitat.
El cinema, des dels seus inicis, ha utilitzat la por com una força d’atraccio�  que ens lliga a les imatges. La prese�ncia en la

pantalla del que esta�  absent fí�sicament ens situa en una posicio�  privilegiada per viure aquesta irrupcio�  inquietant del que esta�  
normalment
ocult. La relacio�  entre prese�ncia i abse�ncia, que la imatge cinematogra� fica realitza amb un grau d’analogia extraordinari, 
facilita la pe�rdua de lí�mits necessa� ria per a la irrupcio�  d’allo�  fanta� stic en la realitat, efecte que pot provocar l’admiracio�  me�s 
intensa o el terror me�s sinistre.

Freud, en un text publicat el 1919, elabora el concepte de sinistre per definir una angoixa o temor que no e�s 
equiparable amb la por comuna. Ens parla d’una estranyesa inquietant que ens provoquen determinats objectes o situacions. 
Aquesta capacitat de ser afectades pel que e�s aparentment estrany s’explica pel fet que hi ha alguna cosa que
reconeixem í�ntimament. El terme alemany “Unheimlich” te�  un doble sentit: per una part, significa el que e�s confortable i 
familiar, i per l’altra, ens remet al que esta�  ocult i, per tant, ens e�s desconegut. 

El sinistre, com a realitzacio�  absoluta del desig, es produeix quan allo�  fanta� stic te�  lloc en allo�  real o quan allo�  real 
assumeix un cara� cter fanta� stic. Determinades imatges del cinema provoquen aquest sentiment que ens altera i ens inquieta, ja 
que donen forma al que no podem dir ni explicar, a tota aquella realitat que no te�  forma, que no es pot representar ni formular. 
Allo�  de que�  parla el cinema de terror o qualsevol altre tipus de relat en el qual es fa visible el que hauria d’estar ocult, no e�s el 
perill real que viuen els personatges, ni l’horror que experimenten davant de les criatures monstruoses,
ni la situacio�  oscil·lant en que�  ens trobem quan s’han diluíDt els lí�mits entre la realitat i la fantasia; del que realment ens parla e�s
del retorn del que havia estat reprimit, del desig ocult que solament haví�em pogut recrear a trave�s dels escenaris facilitats
per les nostres fantasies.

La pantalla de cinema representa l’altra escena, aquella en la qual habiten els nostres fantasmes, els aute�ntics 
protagonistes del drama que contemplem. Com l’escut de Perseu, que desvia la mirada de Medusa contra ella mateixa, les 
imatges anul·len
la carga mortí�fera del desig i provoquen l’espant i el terror com a senyals d’alarma per evitar la seva satisfaccio�  prohibida. El 
que ens amenaça constantment en les imatges e�s l’emerge�ncia del desig prohibit. Podem tolerar la seva prese�ncia latent com a 
força que ens atrau i que mante�  la nostra mirada, el desig de mirar, pero�  quan es fa visible solament pot tenir una prese�ncia 
monstruosa que ens espanta i ens fascina a la
vegada.

La Casa (2006)

Text curatorial | Equip FemArt
En la present edicio�  de la Mostra d’Art de Dones FEM ART, tenim molt a celebrar: 12 anys de Mostra, 16 anys de Ca la 

Dona, 30 de feminisme a Catalunya.
La Mostra es consolida cada any com un espai d’interrelacio�  de dones, de dones artistes i de feminismes. Un indret des del qual
volem afavorir la visibilitat de la diversitat de dones artistes que creen llenguatges nous que ens ajuden a repensar-nos, a 
dotar-nos de noves idees i, en definitiva, a transitar aquest camí� feminista pel qual moltes de nosaltres hem optat.

Des de la refere�ncia d’aquest espais de dones, i com a premisses inicials que regeixen aquesta proposta en continu 
estat d’evolucio� :

- Es un treball en proce�s d’expansio�  que el que desitja en primer lloc -i com a premissa de treball des de l’art 
contemporani- e�s afavorir l’ambient i el context idonis per tal que les dones puguin mostrar el seu treball des de 
mu� ltiples perspectives, on la diversitat de tende�ncies en sigui la riquesa principal.
- El treball des del fet col·lectiu, l’intercanvi i la comunicacio�  com a eines ba� siques per construir una mostra plural, 
mirall de les mu� ltiples realitats que conviuen.
- Des del dubte, des del buit, buscant nous llenguatges i noves formes de crear, de comissariar, de coordinar, 
d’exposar.
- Buscar i afavorir el context propici per tal de poder actuar des d’un pensament i des d’emocions el ma�xim de lliures
possible.

A Ca la Dona hem viscut un proce�s de creixement de grups, de so� cies i d’activitats que ens ha fet plantejar-nos la 
recerca d’un espai nou. I aquest espai cada cop te�  me�s forma i esta�  me�s a prop. Aquesta obsessio�  ens ha proporcionat el tema 
de la Mostra d’aquest any: La casa.

Entenem la casa en un sentit ampli i divers, on la sema�ntica del terme e�s me�s oberta que la immediata imatge d’un 
edifici. La casa com a espais interiors, com a espais per a dones, com a construccio�  de lloc o no-lloc, en sentit abstracte i 
concret, tot allo�  que per a cada una pugui incloure’s dintre d’aquest terme i concepte.

Enguany, a la Mostra es trobara�  l’obra de me�s de quaranta artistes seleccionades de les me�s de cent que es van 
presentar a la convocato� ria. Com cada any i reforçant i potenciant els espais de dones a la ciutat, les podrem veure a Ca la 
Dona, al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i a la Llibreria Pro� leg.

Com a novetat en aquesta edicio�  hem creat extra FEM ART. La voluntat de cre� ixer en l’accio� , l’intercanvi d’experie�ncies,
la creacio�  i la participacio�  ens han conduíDt a trobar noves complicitats i a expandir la Mostra a altres espais d’art de la ciutat. 
espais compromesos que aposten per potenciar dones artistes. EF s en aquest marc on s’exposara�  part de l’obra de dones 
artistes qie tambe�  tenen un recorregut i un reconeixement en el mo� n de l’art.



A me�s de les exposicions, seguim proposant activitats paral·leles per tal d’aprofundir en el dia� leg i la difusio� . Així�, per 
exemple podrem assistir a taules rodones, confere�ncies, cursos, xerrades, sobre el tema de la casa. Igualment coincidint amb 
les jornades dels 30 anys de feminisme a Catalunya, que tindran lloc  els propers 2, 3 i 4 de juny, la Mostra ha volgut fer sentir 
les veus d’algunes artistes que als anys 1970 ja mostraven la seva obra.

Amb l’ampliacio�  de la Mostra s’aconsegueix donar me�s visibilitat al treball de les dones artistes, es provoca me�s debat 
sobre art, dona i esfera pu� blica i s’incideix així�, de forma me�s contundent a canviar el sistema establert que oprimeix la 
llibertat de les dones. La Mostra vol incidir en el desig de moltes dones de construir un mo� n on la cura dels altres, el respecte 
mutu, la convive�ncia de la difere�ncia en siguin font i riquesa per a la millora col·lectiva.

Per acabar, volem agrair a totes les persones que han fet possible la 12ª Mostra d’art de Dones, FEM ART ’06 el seu 
ajut incondicional esperant que en les seguD ents seguim treballant amb tant entusiasme, ja que sense la participacio�  aquest 
esdeveniment no seria possible.

Memòria de les jornades | “Artistes catalanes als anys setanta” Ca La Dona
Dins del marc de la mostra d’art de dones FEMART que organitza Ca La Dona i coincidint amb les jornades de “30 anys de 
feminisme” vam organitzar la taula rodona “Artistes catalanes als anys setanta”.
Vam convidar les artistes Mari Chorda� , Elsa Plaza, Euge�nia Balcells, Soledad Sevilla, la historiadora de l’art Assumpta Bassas i 
l’artista MaíDs que va moderar la taula.
La nostra intencio� n era donar A coneixer -  i fer-ne sentir la veu-  les artistes que els anys 70 produíDen obra en un context en 
que tot just arrencava el moviment feminista a Catalunya.
 les artistes i el moviment feminista han anat fortament lligat be�  dels anys setanta a d'altres paíDsos,  sobretot al mo� n anglosaxo� .
que�  passava a Catalunya?  que feien les artistes?  Com vivien aquest moviment i Quins eren els seus plantejaments?
 transcrivim tot seguit algunes de les intervencions de les participants a la taula.

MaíDs, moderadora de la taula rodona
“ per a mi,  aprofundir en el camí� recorregut per cada artista va ser un repte,  pero�  sobretot el que em va sorprendre i colpejar 
profundament va ser el fet que dones amb carreres professionals tan contundents patissin tambe�  la problema� tica de la resta 
de dones:  la manca de resso�  media� tic,  institucional, galerí�stic,  fins i tot quan a formacio�  queden excloses dels llibres de text 
que prioritzen sempre l'altre sexe i en recalquen la valoracio�  econo� mica inferior de l'obra.  tenim en compte que aquestes 
dones tenen relacions familiars que interfereixen en el desenvolupament professional,  ja sigui quant a compartir espais o 
temps.  tot plegat implica unes interfere�ncies aní�miques i emocionals,  que moltes vegades aturen trajecto� ries resplendents.”

Assumpta Bassas
“ crec que la iniciativa de reunir en una taula rodona artistes que van començar a treballar en la de�cada dels 60 i 70 a 
Catalunya per compartir vive�ncies,  relat i reflexions sobre les seves trajecto� ries va ser una idea encertada,  encara que l'acte  
va pecar de certa improvisacio�  I no va quedar prou clar l'objectiu i el valor de la trobada.
 les artistes seleccionades van ser generoses en oferir-nos relats sobre les situacions personals i professionals  viscudes i 
proposar reflexions diverses amb l'experie�ncia guanyada amb els anys o des de  l'experie�ncia polí�tica de les dones.  em va 
colpir sentir la durí�ssima experie�ncia de Mari Chorda� ,  artista i poeta catalana, Ara encara mante�  la seva cruesa i ens continua 
deixant sense paraula. Vaig agrair el to de sinceritat i la serenitat d'un artista com Soledad Sevilla  que avui en dia e�s una figura
de renom molt coneguda i vaig pensar que caldria continuar escoltant-la tambe�  com a professora d'art.  vaig gaudir i aprendre,
com sempre,  de la intensitat de les paraules d’Euge�nia Balcells,  qui mereixia sens dubte Me�s espai per poder donar a cone� ixer
A les noves generacions de dones joves la seva extensa obra perque�  estic segura que hi trobarien un referent molt fecund.  vaig 
assabentar-me de me�s detalls de l'artista Elsa Plaza,  literata poliface�tica, nascuda a l'Argentina, que ens va fer riure molt amb 
ane�cdotes de la seva ciutat natal,  de Parí�s i de Barcelona.
 personalment vaig intentar aportar algunes reflexions que m'he fet durant aquest anys de recerca per a la meva tesi doctoral,  
que m'ha fet posar en contacte amb algunes de les artistes de la generacio�  dels 60 i 70.  n'e�s un exemple la relacio�  puntual 
entre les artistes i el moviment de les dones d'aquell perí�ode al nostre paí�s.  tambe�  vaig explicar breument el projecte “La 
col·leccio�  d’art i punt d’investigacio�  La Relacio� ” que vam fundar juntament amb Elena del Rivero, Maria Milagros Rivera 
Garretas, M. Josep Balsach i Bea Espejo a Duoda, Centre de Recerca de dones de la UB, Precisament, per mantenir dues 
generacions en dia� leg frequD ent i se�  que esdevingue�s una font de histo� ria i coneixement.
 el problema de la taula rodona va ser el temps,  massa breu, perque�  totes tení�em moltes ganes d'escoltar i de compartir 
reflexions,  Com es va veure despre�s en l'animat debat que es va establir amb altres dones de l'audie�ncia, i com que trobades 
entre artistes d'aquesta mena,  per fer memo� ria viva, no so� n gaire habituals,  ens va quedar un cert gust “a poc”  a la boca i la 
sensacio�  que calia haver-ho preparat me�s per poder donar a cone� ixer el veritablement important.  D'altra banda, vaig trobar 
desencertat que l'acte coincidí�s amb horari amb una gran quantitat d'altres activitats.  quant a continguts,  em va ser l'efecte 
que�  hi havia  certa retice�ncia a debatre a fons algunes quD estions complexes del moviment de les dones a Catalunya;  alguna 
cosa ennuega el dia� leg entre generacions per por de tocar temes conflictius relatius a la memo� ria o per por de topar-se amb 
opinions contra� ries.

Elsa Plaza
“Mari Chorda�  i Dolo Pulido Em van conve�ncer perque�  forme�s part d'aquesta taula on se suposa que hem de parlar de les 
artistes dels anys 1970. Al començament m'hi vaig negar, perque�  no m'hi convidaven com a teo� rica de l'Art si no per la meva 
obra. Vaig repetir-li a la Mari que jo no em sento artista i encara menys artista dels anys 70, e�poca en que vaig arribar de 
joveneta a Europa i em dedicava a fer dibuixos per als grups de dones en que participava a Parí�s: el grup de Mulheres d e 



Campnha, format per exiliades brasileres una xilena i jo, i despre�s per a Petroleusses,  la publicacio�  d'un grup de dones del 
XVIII Arrondisement de Parí�s, i encara per les publicacions sobre feminisme de la Lliga Revoluciona� ria francesa.  de tot allo�  
pra� cticament no en conservo res ho he anat perdent tot en els meus nombrosos trasllats.
 el fet que em costi tant definim com artista Em planteja Els interrogants seguD ents:  que considero que e�s una artista?  i com e�s 
que no m’hi se�  identificar?
 pero�  com que participo en una taula que tracta el tema intentare�  pronunciar-m’hi:  e�s artista la persona que treballa amb 
consequD e�ncia, determinacio�  i cohere�ncia? (no coherent amb ella mateixa sino�  en ell sentit de perseverança) i que es val d’uns 
instruments especí�fics Amb que realitza una obra creativa?  i es clar, A mi no em distingeix ni la cohere�ncia, ni la determinacio� , 
ni el fet de ser consequD ent.  els meus dibuixos i les meves pintures so� n fruit d'entusiasmes Momentanis,  tot just guspires en 
mig del quefer mu� ltiple  on s'inclou netejar la casa, tenir cura de la meva filla,  Anar a comprar i buscar constantment els 
mitjans necessaris per poder sobreviure econo� micament.  la meva creacio�  so� n escapades sense cohere�ncia.  per aixo�  gairebe�  
vaig esdevenir il·lustradora,  gairebe�  dissenyadora te�xtil,  gairebe�  experta en sociologia de la moda,  gairebe�  pintora I ara per 
poc gairebe�  novel·lista... pero�  no se�  si arribare�  a sentir-me alguna cosa en concret,  sempre es dona alguna circumsta� ncia 
laboral econo� mica o familiar que interromp el que podria esdevenir la meva dedicacio� .
 pot ser que el meu origen tambe�  hi tingui a veure. Soc filla de proletaris emigrats  del Camp a la ciutat i la primera,  com a 
mí�nim de la famí�lia coneguda,  que va rebre formacio�  Universita� ria i amb vel·leíDtat de transcende�ncia.  els meus anti-models  
eren les dones del meu barri,  de casa meva:  La meva mare,  somiadora eterna d'altres mons que apareixia a les novel·les que 
devorava mentre les mans li feien sempre olor a lleixiu i es notava del fred el cos de tant rentar el pati i del desamor.  Jo volia 
ser escriptora com la Jo March,  la germana de Little Women, el meu primer model.  de pintores no en coneixia cap, pero�  sí� que 
s'havia d'una escultura molt coneguda al meu paí�s, Lola Mora,  pero�  com podia haver estat el meu exemple?  la seva obra era 
inimitable i massa allunyada:  els monuments de marbre de la Font del Congre�s,  la Pa� tria,  la Llibertat, les ondines de la 
Costanera, obres totes elles grandioses. Lola Mora,  que la meva mare anomenava,  no era cap dona,  sino�  una entitat,  una 
societat ano� nima,  que�  se�  jo,  alguna cosa inabastable i intangible. Jo March m’era  me�s propera i per aixo�  vaig començar a 
escriure.  tambe�  vaig començar a dibuixar, com ho fan totes les nenes,  i provava d'imitar les cobertes de la revista Para Ti de 
Rau� l Manteola, que era la meva preferida.
 i potser perque�  no vaig ser cap alumna llumenera de cie�ncies, pero�  sí� de lletres, I per que�  la meva mare em portava al Museu 
de Belles Arts,  se'm va oco� rrer d'entrar a l’Escola de Belles Arts  justament en el moment que es considerava que la pintura de 
cavallet havia mort i a Buenos Aires - amb el suport de El Instituto Di Tella,  un centre d'experimentacio�  que en aquell moment 
va jugar un paper decisiu en la difusio�  de les noves tende�ncies de l'art contemporani-, s’hi  organitzaven els primers happening
de la ma�  de Marta Minujin.  per l'escola van passar artistes com ara Polesello, Nicola� s Uriburu, una parella que es deien Delia i 
Pablo Mesejian, i molts i molts altres pintors de la Nova Figuracio� , gent com ara Renata Shuscheim, Nacha Gevara, Roberto 
Villanueva, Marilu�  Marí� que ens apropaven les darreres tende�ncies En Art,  Teatre i dansa.  va ser d'aquesta manera que el Di 
Tella,  durant els pocs anys en que�  vam poder gaudir-ne, ja que l’any 1969  el van tancar per ordre del govern militar,  ens va 
servir per obrir-nos a un mo� n creatiu de la transgressio� ,  me�s enlla�  del rectangle a l'oli que ens proposaven a l'escola de Belles 
Arts.  pero�  aquestes propostes eren difí�cils per a nosaltres,  filles dels barris proletaris:  on i per aquí� i per que�  haurí�em 
d'organitzar un happening?  com podí�em aconseguir les eines que exigia l'art cine� tic?
 pero�  va ser justament la visio�  d’ allo�  el que em Va impulsar  a continuar per aquell camí�,  me�s aviat salvatge, de la vida.  la 
Ventura era crear, imaginar me�s que no crear una obra amb sentit.  Es tractava d'experimentar una vida diferent a la marcada 
pel destí� de classe i de sexe. El rock, i sobretot la mu� sica dels Beatles, hi van ajudar molt.
Hi va ajudar tambe�  el fet de sentir-me dona,  dona jove a Buenos Aires i amb ganes de ser diferent, cosa que era molt difí�cil.  
com ja he dit,  la meva mare i les dones del barri servien de contra-model.  Pero�  la meva mare tambe�  em va apropar Els 
coneixements ba� sics del malestar feminista, No nome�s perque�  ho dia va la seva condicio�  de mestressa de casa i la monotonia 
d'aquesta preso� ,  sino�  per la manera que tenia de comentar-la.  la seva tribuna era el pati o la cuina,  mentre la ra�dio difonia 
tangos tot el matí� i radionovel·les  de les dues fins a les set de la tarda. cada vegada que la meva mare escoltava aquell tango 
que tractava d'un tipus que es troba Casualment amb l'antiga amant i la veu “Flaca trescuarto de cogote una percha en el 
escote bajo la nuez (...) Se reprocha a sí� mismo: Y pensar que hace diez anf os fue mi locura (...), que eso que hoy es un cascajo 
fue la dulce me tedura donde yo perdí� el honor, que hechizado por su belleza le quite�  el pan a la vieja me hice ruin y pecador” 
etc. Llavors La meva mare contestava no se�  si al cantant o a algun interlocutor imaginari, o potser a mi: “Si ella esta�  feta coca, 
imagina’t com deu estar ell, despre�s de deu anys de lladre, de traíDdor i de borratxo.” I tambe�  contestava així� a Carlos Gardel 
quan deia: “Victoria, cantemos victoria estoy en la gloria se fue mi mujer”, “doncs la me�s feliç sera�  ella, que ja el plorara�  en un 
altre tango” I encara molts altres... Hi havia aquell tango on l'autor demanava a la mare que li fes el mate ben amarg, que li 
pose�s me�s llenya al foc i que li done�s la guitarra,  llavors la meva mare contestava “Quin penques,  ell estirat al llit i la mare que 
netegi i a sobre li passi les coses…” La mare em feia prendre conscie�ncia de tot allo�  mentre ella escombrava i preparava el 
menjar mentre la ra� dio sonava i allo�  En teoria indiscutible - les lletres dels tangos-  ella se sentia obligava a contestar.
 va ser ella qui em va parlar d’Alfonsina Storni,  una de les millors poetesses d'Argentina,  Socialista i feminista.  em va explicar 
la seva histo� ria,  no se�  si e�s certa o no,  pero�  que m'agrada recordar.  aquesta e�s la biografia d’Alfonsina  segons la meva mare: 
“l’Alfonsina  era molt pobre i des de molt jove que va començar a treballar en una fa�brica.  sortia de matí� per agafar el tramvia 
per anar a treballar i sempre passava molt de fred,  perque�  els diners no li arribaven ni per comprar-se res d'abric.  Un dia va 
trobar a les escombraries un llibre de poemes, el va llegir i en aquell moment va decidir ser poeta. I va tenir un fill sense estar 
casada,  va ser valenta i el va voler tenir”.  em fa l'efecte que aquesta histo� ria e�s la de la meva mare imaginada me�s que no la 
d’Alfonsina,  l'u� nic que ella sí� que es va casar i no va poder escriure poesia.  Pero�  ella, l’anti-model,  em donava als elements per 
construir me com una dona diferent.
 crec que  els meus dibuixos dels 70,  el viatge cap a Europa per buscar-hi allo�  que Beauvoir en diria transcende�ncia per fugir 
del destí� de la immane�ncia;  l’apropament conseguD ent  al moviment feminista,  primer a Parí�s i despre�s a Barcelona van 



nodrissa de tot allo� ,  i el que faig,  imagino i provo pas a pas sorgeix del que he explicat que van ser els meus orí�gens.
 no vaig cone� ixer fins molt me�s tard les artistes pla� stiques com ara Judy Chicago o Abramovic, ni tan sols coneixia l’obra de 
Yoko.  a Parí�s llegia l'u� nica dona que publicava les tires co� miques regularment al Nouvel Observateur, Claire Bre� te�cher,  pero�  al 
començament no l'entenia perque�  feia refere�ncia societat molt francesa i jo tot just acabava d'arribar.
 quan vaig arribar a Barcelona la primera dona que vaig cone� ixer i amb qui vam ser  Llavors molt amigues,  Tot i que amb els 
anys despre�s ens vam anar allunyant l'una de l'altra, va ser MariKa, Maricarmen Vila,  que dibuixava co� mics i per aixo�  jo tambe�  
vaig intentar expressar-me amb aquest mitja� .  me�s tard,  gra� cies a ella i a La Sal, vaig cone� ixer Montse Clave� . Aquesta e�s la gent,
aquests so� n els paisatges i els esdeveniments que m'han convertit en l'hí�brid que soc i que a voltes dibuixa o pinta i que ara 
escriu.

Soledad Sevilla
“Tot i que l'arrel espiritual de la meva feina pertany a la natura,  la seva factura a la realitat quotidiana “
Vaig sentir gran satisfaccio�   de poder compartir amb vosaltres el record d'uns anys tant viscuts i sentits de maneres mu� ltiples 
per cadascuna de nosaltres.  em sembla que encontres  com aquest de la taula rodona de la Mostra d’Art de Dones FemArt 06  
so� n molt importants per rememorar allo�  que vam viure i la manera com ho vam viure.
Com vaig escriure al colofo�  del cata� leg Soledad Sevilla 2004-2005: “Cada  vegada me�s res existeix  si no compta amb la 
confirmacio�  de l'existe�ncia que li atorga la imatge”  Ara encara hi afegiria que tambe�  Cal mantenir Viva la memo� ria i saber 
transmetre-la mitjançant el dia� leg i l'intercanvi continu entre generacions.

Finalment, Mari Chorda�  ens va parlar de la seva implicacio�   directa al moviment feminista, de La Sal, de l’activitat emergent del 
moviment, etc. A les Jornades tambe�  hi vam poder veure dues de les seves obres actuals.

El temps (2007)

Text curatorial | Dolores Pulido
El temps e�s un polí�edre que ni es veu ni es toca. Imperceptible, pero�  present. Marca i ordena les nostres vides, les 

nostres identitats, els nostres sentiments. Aquestes cares del temps reflecteixen infinites dicotomies: continu-discontinu, 
objectiu- subjectiu, jove- gran, moviment- quietud, finit- infinit, principi- fi, present-passat, mo� bil – immo� bil, relatiu- absolut, 
subordinacio� - revolta, so- silenci.

Pero�  aquestes cares no so� n planes. Moltes d’elles so� n convexes i co� ncaves. Parlen d’un temps que ens lliga amb 
l’exterior i amb l’univers i d’un temps interior i í�ntim.
El temps objectiu, el que e�s comptable, te�  una profunda relacio�  amb el temps subjectiu, el nostre temps intern. Esta�  lligat a la 
nostra conscie�ncia de duracio�  i a com vivim els nostres sentiments.

Els debats sobre el temps so� n antics. Les diferents teories sobre el mo� n fí�sic sovint es presenten com a hipo� tesi de les 
concepcions del temps i de l’espai.
La percepcio�  del temps forma part, tambe� , del mo� n fí�sic de la causalitat i del mo� n social. De la construccio�  i sentit del passat i 
del futur. D’aquí� per exemple que la llengua, com a eina de comunicacio�  social que reflecteix i construeix pensaments mostri, 
en diferents societats amb diferents conceptes de temps, varietat d’usos verbals entre els passats, els presents i els futurs. 
Nome�s cal que pensem en les difere�ncies temporals de les conjugacions verbals de llenguD es com les germa�niques en 
contraposicio�  a les roma�niques.

La percepcio�  temporal – aquest sentit subjectiu del temps- esta�  mediatitzada per l’aprenentatge, l’experie�ncia, 
l’ambient social i fí�sic, la cultura i la realitat de cadascuna. El temps subjectiu es refereix a com rebem i transmetem el temps i 
difereix del que seria el temps objectiu. Així�, a diferents circumsta�ncies, diferents percepcions.
L’edat e�s un factor que canvia la percepcio�  temporal. La percepcio�  d’una hora no e�s la mateixa per a una nena que per a una 
adolescent o una persona adulta. Hi ha canvis cognitius i d’aprenentatge en la comprensio�  de la natura abstracta del temps.

Pero�  no e�s nome�s l’adquisicio�  de nocions cognitives, sino�  l’acumulacio�  de quantitat i varietat d’experie�ncies el que 
acaba influint en aquesta percepcio�  del temps. Si partim del fet que les dones tenen una diversitat me�s gran d’ocupacions i 
treballs que els homes, observem que hi ha un major nombre d’associacions per temps reals. Les hores se’ns fan unitats 
“precioses”, que poden donar molt de si, com a idea a priori.
EF s evident que aquesta concepcio�  subjectiva del temps ve marcada por una realitat d’usos de temps diferents i asime�trics entre
dones i homes.

Des del feminisme s’han produíDt diferents aproximacions sobre el temps i les dones. Debats que posen sobre la taula 
conceptes com divisio�  sexual del treball, treball productiu i remunerat enfront del treball reproductiu no remunerat, polí�tiques
pu� bliques d’intervencio�  en el temps social, conciliacio� . Debats que posen me�s l’accent en el sentit simbo� lic, que es refereix als 
projectes vitals de les dones, molt diversos i heterogenis, amb una continuíDtat que no diferencia dies festius dels laborables i 
sempre marcats per les necessitats de les altres persones i la inexiste�ncia del temps per elles mateixes.

Alguns grups, com un de casa nostra, “Dones i treballs”, analitzen els models d’u� s del temps masculí� i femení� “en 
funcio�  de les diferents formes de participacio�  en les feines i les diferents maneres d’entendre les necessitats i les depende�ncies 
entre dones i homes”.

Plantegen que la relacio�  de les dones amb el mo� n del treball ve determinada i molt influíDda per les tasques de la cura 
que s’assumeixen dins el cicle vital.

Arriben a la conclusio�  de que�  cal una profunda transformacio�  de la societat en la que�  el valor de la cura sigui l’element 
conformador i organitzador de la vida social, de les relacions laborals“… de manera que els horaris i jornades laborals haurien 



de anar-se adaptant a les jornades dome�stiques necessa� ries i no a la inversa, com es fa actualment.” Una idea que va me�s enlla�  
de les polí�tiques d’igualtat i/o de conciliacio�  plantejades per les institucions. EF s necessa� ria una nova organitzacio�  del temps i 
de l’espai, en la que�  les necessitats de cura i benestar de les persones vertebrin la societat. Posant en un lloc central el valor de 
la cura en els processos socials. Aquesta transformacio�  del paradigma requereix un canvi de prioritat, un canvi dels valors, que 
s’allunyen de l’objectiu de la lo� gica del benefici i es centren en les condicions de vida de les persones.

Per altra banda, des d’alguns discursos feministes, es reivindica la idea de situar el debat del temps des d’un partir 
d’una mateixa, des de la llibertat femenina, tot evitant caure en apropar-nos a la idea del temps des d’una visio�  explicada en 
clau de discriminacio�  a trave�s dels temes conciliacio�  i flexibilitat.

Iaia Vantaggiato a l’article “El temps que em queda. Relacio�  entre el temps de la necessitat i el de la llibertat”, planteja 
que hi ha una nova situacio�  del mercat laboral, anomenada “postfordista”, en la qual hi ha un canvi significatiu del model 
econo� mic industrial cap a un model de serveis i marcat per una profunda feminitzacio�  del mo� n del treball.

Feminitzacio�  no nome�s per la incorporacio�  de les dones en el mo� n del treball, sino�  que “els coneixements i la 
comunicacio�  constitueixen la mate�ria prima del proce�s productiu”. Es dona me�s valor a allo�  immaterial, a les relacions, a la 
capacitat de comunicacio� , al llenguatge, caracterí�stiques de qualitats femenines.
EF s un model de disponibilitat, d’entrades i sortides del mercat laboral, marcat per la mobilitat, la flexibilitat i la marginalitat. 
La formacio�  es converteix en permanent i queda superada l’antino� mia temps de treball, temps de vida.

L’autora planteja que al voltant del tema de la flexibilitat laboral hi ha contradiccions, perque�  mentre que per una 
banda “de la flexibilitat a la precarietat hi ha un pas”, per l’altra molt sovint pot expressar els desitjos de les dones i que 
aquesta pugui ser una opcio�  volunta� ria.

Amb aquest text nome�s volem introduir alguns dels debats encetats al voltant de la idea del temps, per tal de poder 
crear dia� leg i conversa, on la prioritat sigui escoltar, entendre i aprendre de la diversitat d’opinions i així� poder afavorir el 
canvi i l’evolucio�  cap a una millora de l’u� s del temps de totes i tots.

Cuidadania (2008)

Text curatorial | Equip FemArt

“Salió así, por azar, pero la cosa es que ahí está… Ocho de Mayo de 2004, inauguración de cierto centro vecinal en cierta casa por
rehabilitar en cierto barrio de cierta ciudad… ¿qué pasa?, ¿qué pone en la placa?: “El día 8 de Mayo quedó inaugurado este centro
vecinal teniendo el poderío las vecinas y vecinos del barrio de pumarejo para uso y disfrute de la cuidadanía” Lo pillamos al vuelo,

con la ligereza que dan los guiños. Un concepto que no pertenece a nadie, que espera un proceso colectivo de construcción”
Carolina Junco, Amaia Pe�rez Orozco, Sira del Rí�o. CGT – Comisio� n Confederal contra la Precariedad

L’Amaia Pe�rez Orozco, de la Eskalera Karakola (la okupa de dones, a Madrid), ens va explicar precisament aquesta 
ane�cdota a una intensa xerrada debat aquí� a Ca la Dona, organitzada amb Dones i Treballs.

I així�, quan ens proposa�vem a fer la postal per a la convocato� ria del FEMART d’enguany, l’atzar de la recerca 
interna� utica ens va fer retrobar amb l’Amaia, a trave�s d’aquest text linkat aquí� dalt i citat me�s a baix.

Va ser un d’aquells debats que deixen empremta. Alla�  es va suggerir la possibilitat de fer que els vuit de març de 
Madrid i Barcelona tinguessin el mateix tema, precisament la cuidadania. Dones i Treballs hi tenen un paper important, en tot 
aixo� … ja fa anys que hi estan treballant, de fet. Precisament l’octubre d’enguany hi dedicaran unes jornades.

I el FEMART, a la recerca anual de tema, es va veure inspirat tambe�  per aquella trobada amb l’Amaia i les de Dones i 
Treballs, i pel furor cuidada�  posterior. I perque�  moltes de nosaltres destinem moltes energies a la cura i voldrí�em ser, tambe� , 
cuidadanes.

“La cuidadaní�a como una forma de reivindicarnos sujetos en una sociedad que ponga la sostenibilidad de la vida en el 
centro, que se organice en torno a las necesidades de las personas. Poner el cuidado de la vida en el centro, el cuidado de las 
vidas, de todas, sin que sea posible excluir ninguna, sin que sea posible excluir a nadie. La cuidadaní�a so� lo puede ser un 
concepto universal, aplicable a todas y todos, reconocer derechos a unas no puede hacerse en base a la negacio� n de derechos 
de otros. Se trata de reconocer a la gente en su diversidad, reconocer la vida en su pluralidad y en la imposibilidad de 
encorsetarla, de reducirla a normas. Y, desde ahí�, destronar a los mercados, transformar la organizacio� n social, instaurar las 
necesidades de las personas, los cuidados a las personas, como nuevo eje colectivo. Hablar de cuidadaní�a es poner la vida en el 
centro de la organizacio� n socioecono� mica, haciendo responsable a la sociedad en su conjunto de su mantenimiento y 
destronando a la hoy dominante lo� gica del beneficio”

Text del catàleg | Marta Darder “Cuita-dones”
“Presento las fotos de mi hermana -tiene cuatro hijos y vive en medio del monte al otro lado del Atla�ntico- y como las 

tengo aquí�... las presento a la Mostra. Ella no lo sabe…” comenta Cecilia en arribar a Ca La Dona per a la convocato� ria de la FEM 
ART’08. “I la teva obra? L’has portada?” li preguntem “No he tenido tiempo, el anf o pro� ximo sera�” somriu contenta la Cecilia.

M’he aturat al mig del carrer amb el cor a la ma� . Tinc molta pressa. Hi ha un home estirat a terra amb les mans i el cap 
plens de sang. Amb la ma�  al mo� bil pico a l’inte�rfon tal com ell m’ha assenyalat “Sra. Montserrat el seu marit ha caigut, tot esta�  
ple de sang…” Truco l’ambula�ncia, tothom esta�  neguito� s… L’ambula�ncia no arriba. “La gua� rdia urbana ja s’apressa…” apunta 
una ciutadana diligent. 15 minuts me�s i tot resolt, la urbana ha trobat l’ambula�ncia perduda i han vingut totes dues al carrero� . 
L’accidentat a l’hospital “Em deixes que et convidi a una cervesa?”



He fet suc de taronja i l’he portat a la tauleta de nit. Quan es desperti se’l podra�  prendre abans d’anar a treballar. 
Vitamina C per començar el dia i un peto� . No li dic “cuida’t” ja se�  que ho fara� . Procuro no fer-li la traveta abans de baixar les 
escales… La Montserrat es dutxa cantant “Oju! Cuidadu!” i se’n riu dels “introjectes” mentre pinta el gran ull que tot ho veu.

“Tu no sales”, “Te odio”, “Ojala�  te mueras”, “Maledetta femmina”, “No me digas que fue amor”, la cura, la relacio� , els 
espais, l’habitar, respirar, deixar viure, tot plegat ho aconseguim “Aguantando el tipo” i ho sostenim en el dia a dia en els 
“Premiers soins” i les “Santes mestresses de casa”, especialment “la infermera” hi contribueixen justament amb les “Ety/ento-
mologies”.

Molts inputs, molts impactes, “Empelts”, “Reaccio� /Simbiosi”, “Reconstruccio� n”, “Destronado al Principe Azul”, “Rituals 
de Sanacio� ”, “Cuidadania d’anada i tornada”,...
“La comida esta�  servida”

Tingues cura de tu. Tingues cura de la teva pròstata, del teu cor, de la teva cel·lulitis, del teu fetge, dels teus pulmons, de
les teves arrugues. Corre, menja cinc verdures al dia, dibuixa. Tingues cura d’altri: ofereix el teu cor, les teves aurícules, els teus

ventricles. Estima l’altra com a tu mateix. Tingues cura de tu, però no massa: l’hipocondria està a l’aguait - un dia ompliràs amb
aigua mineral la bossa d’aigua calenta. Fes la compra a la teva veïna. Somriu als desconeguts. Duu flors a les tombes. Pensa en els

altres, però no massa. Deixa’ls viure també. Tingues cura de tu i dona’t plaer - dibuixa! Dibuixa totes aquestes cares, tots aquests
cossos que et fascinen. D’acord, també hi ha els dies sense: et baralles amb aquest cap, amb aquest braç, amb aquest peu, amb

aquesta cama. No te’n surts amb aquesta merda de nas, se’t gira feina, aquesta mirada parla tant com la d’un lluç mort. I després
hi ha els dies amb, del tipus comunicant, tu dibuixes i vet aquí! l’altre surt del paper. Màgic. Amb el carbonet, amb el llapis,

acarones aquest cap, aquest braç, aquest peu, gires al voltannt d’aquesta cuixa, atrapes aquella ombra, allà, al racó de l’ull, i
després tot el model. Hop, transferi! Com una calcomania, com un joc d’infants, com l’infant que encara ets, i sobre el paper, allà,

totes aquestes criatures, gairebé tan maques con la canalla que no has fet.
Claire Maupas “Tingues cura de tu”

Text del catàleg | Dones i Treballs “Manifest del 8 de març de 2007: Jo em i et cuido. Tu em cuides...La cuida és un dret”
La cura, la depende�ncia i les necessitats formen part de la vida, de totes les persones i del conjunt de les relacions 

humanes i socials.
La cura te�  a veure amb la sostenibilitat de la vida, el benestar de les persones i amb la manera com cobrim les 

necessitats ba� siques quotidianes: subsiste�ncia, proteccio� , afecte, coneixement, participacio� , descans, creativitat, identitat, 
llibertat… Entenem la depende�ncia com aquella situacio�  en la qual no podem, o no volem, atendre les nostres pro� pies 
necessitats o no establim relacions de cura recí�proca amb altres persones.

La cura i la depende�ncia tenen cos sexuat, perque� , malgrat la seva universalitat, dones i homes ens situem de manera 
diferent davant d’elles. Les dones, me�s enlla�  de la nostra diversitat econo� mica, e� tnia, laboral, a la nostra pra� ctica quotidiana 
participem molt activa i decisiva en la sostenibilitat de la vida, del planeta i de l’economia.

Aquest treball de cura de les dones, malgrat la importa�ncia personal i social que te� , ha estat invisible, infravalorat i 
devaluat.

En la necessitat social de cura ha estat, i e�s, decisiva la participacio�  de les dones migrades amb la seva feina 
desenvolupada moltes vegades en condicions de precarietat extrema.

Les dones immigrades fan el treball de cura de les persones perque�  la nostra societat, no ha sabut, o no ha volgut, 
donar resposta a aquest tipus de dedicacio�  des de les seves pro� pies possibilitats. Moltes dones immigrants, per fer aquest 
treball, deleguen la cura de les seves filles i fills i de les seves persones me�s properes a xarxes socials dels seus paíDsos d’origen, 
formades tambe�  per dones. Així� cal fer visible la globalitzacio�  de la cura, al mateix nivell que la globalitzacio�  polí�tica i 
econo� mica. La ferma posicio�  de les dones per la cura i la sostenibilitat de la vida tambe�  ha estat i e�s present en els conflictes 
be� l·lics, tot afirmant que la pe�rdua de vides humanes e�s un element de destruccio�  del nostre futur i treballant per la 
recuperacio�  del dia� leg entre les parts enfrontades i entre les dones que segueixen tenint cura de la vida als dos ba�ndols. 
Aquestes experie�ncies han fet possible desenvolupar projectes d’escolta atenta, de dia� leg i d’humanitzacio�  de les relacions per 
trobar una sortida al conflicte com ho estan fent les dones d’Ahotsak i el moviment feminista del Paí�s Basc.

Els desitjos de les dones, per una banda, i la precarietat a l’ocupacio� , les diferents formes d’estructuracio�  de les xarxes 
socials familiars i la manca de suport per part de les administracions pu� bliques, per una altra, han desequilibrat l’anomenada 
divisio�  sexual de treball i la falsa divisio�  entre el que e�s pu� blic i el que e�s privat. Per a les feministes aixo�  e�s una crisi social que 
requereix repensar la societat per posar en el centre la vida de les persones.

La resposta del govern enfront d’aquesta crisi ha estat l’anomenada “llei de depende�ncia”. Aquesta llei tindria de 
positiu el reconeixement del dret individual de les persones a ser ateses quan so� n dependents i que intenta resoldre les 
situacions me�s lí�mits de la depende�ncia. Pero�  el mateix concepte de depende�ncia e�s excessivament biologicista i la llei 
contempla ba� sicament les situacions irreversibles, neix amb recursos totalment insuficients, no e�s universal, no incideix en el 
trencament del model de la divisio�  sexual del treball, potencia la continuíDtat de l’assignacio�  del treball de cura a les dones i 
presenta un llarg etce� tera de problemes. Les dades que disposem de com es desenvolupara�  la llei assenyalen el 
desenvolupament d’una xarxa privada d’atencio�  a la depende�ncia que pugui aprofitar la ma�  d’obra immigrant o la de les 
cuidadores familiars en unes condicions laborals caracteritzades per la precarietat.

Proposem al conjunt de la societat reflexionar sobre els drets de cura i la cuidadania. Volem cercar i recuperar 
diverses experie�ncies de les dones, per tal de fer camí� i avançar cap a la transformacio�  de la societat i aconseguir que l’atencio�  
de les necessitats de les persones i la sostenibilitat de la vida estiguin situades al centre. I per aconseguir-ho cal el repartiment 
dels treballs entre homes i dones.



Exigim de les polí�tiques pu� bliques que, a partir del reconeixement i valoracio�  de les experie�ncies de sostenibilitat de 
la vida portades a terme per les dones de forma quotidiana, posin els recursos socials al servei de les necessitats de les 
persones i no en funcio�  del benefici i de la rendibilitat econo� mica del mercat.

Tambe�  volem i exigim la transformacio�  de la vida quotidiana de les ciutats per tal que l’organitzacio�  urbaní�stica, els 
equipaments, la mobilitat, els espais per la relacio�  i la cura, les xarxes ciutadanes i els espais de suport social donin resposta a 
la necessitat de cura individual i social, segons l’experie�ncia de les dones i del moviment feminista.
I tambe�  volem transformar la relacio�  i les contradiccions entre el treball assalariat i els drets de cura. Denunciem la precarietat
en l’ocupacio� , en les seves mu� ltiples expressions, el temps de treball i la seva distribucio� , la valoracio�  social de diversos 
treballs,...

Aquests so� n elements clau de les desigualtats socials que tenen color, estan tenyides de ge�nere, en una societat 
patriarcal.

Text del catàleg | Isabel Herna�nderz “L’art de la cura”
Ciutadania, administracio� , cuidadania,... podrí�em anar intercalant aquestes o altres paraules diferents i no ens seria 

gens fa� cil trobar la manera de definir la particular relacio�  que, molt sovint, s’estableix en un territori determinat entre 
treballadors i treballadores de l’Administracio�  i la cuidadania o, dot d’una altra manera, entre ciutadans i ciutadanes, com e�s el 
meu cas, que formen part d’entitats que treballen al barri i pel barri del Raval.

En aquest sentit e�s important definir un estil, una forma de comunicacio� , un camí� encisador que ens apropi a tot allo�  
que compartim i que sempre, estic convençuda, suma me�s que les diverge�ncies.

I per poder definir aquesta singular relacio�  em sento molt me�s co� moda si la descric en termes amorosos. Perque� , en 
definitiva, l’art de la cura no e�s altra cosa que un acte d’amor. Pero� , en aquest cas, vull assenyalar, i segur que estareu d’acord 
amb mi, que no e�s el mateix l’enamorament que el proce�s de l’amor.

Les relacions que establim amb les entitats so� n un camí� a reco� rrer conjuntament, de mutu consentiment, amb 
decidida entrega, on el mirall de l’altra ens retorna una imatge real, de cares i matisos diversos, incloent aquests, que la 
quotidianitat fa menys amables; e�s a dir, engendrem un proce�s amoro� s, que necessa� riament ha de ser compartit, perque�  
aquest proce�s, a difere�ncia de l’enamorament, ha de ser correspost, s’ha de nodrir. EF s per aixo�  que treballar amb les entitats, 
amb la seva gent, ve precedit d’un raonament conscient de voler cre� ixer, de donar-nos, d’anar construint de mica en mica la 
cuidadania.

Text del catàleg | Montserrat Rifa�  Valls “Narratives visuals de la cura i del treball en la formació de subjectivitat de les 
educadores”
La inscripció de la subjectivitat/diferència en les històries i sabers de les educadores de la infància en la modernitat i la 
postmodernitat

En aquest text es presenta una recerca que desafia les visions dominants de la infa�ncia, la maternitat i la cura en el 
marc de la formacio�  i del treball de les educadores d'escola infantil, a partir de desenvolupar un projecte que quD estiona les 
posicions subjectives dominants/dominades de ge�nere, edat, treball, classe social, famí�lia i difere�ncia cultural. En un context 
com aquest, adquireix una especial relleva�ncia la formacio�  de les educadores en les estrate�gies, coneixements i processos de la 
investigacio�  histo� rica, per a analitzar crí�ticament l'emerge�ncia dels discursos de la infa�ncia moderna que predominen a 
l'escola i que sovint es presenten com universals i trans-histo� rics.

Per començar, analitzar el ge�nere i les relacions de poder en les pra� ctiques de l'art en la modernitat i la 
postmodernitat per a estudiar com la classe social ideava/idea ordres de l’estructura de la difere�ncia sexual en les vides 
dels/de les artistes ens permet explorar com funciona l'estructura del patriarcat, quins espais so� n representats i creats a 
trave�s de l'art, i com ens posicionen/posicionem com a dones i com a cuidadores. Aquesta tasca ens permet com prendre els 
mecanismes de produccio�  de visualitat del
patriarcat, amb la finalitat de subvertir-los i de significar-nos a partir de narrar les nostres pro� pies histo� ries i contribuir així� a 
la creacio�  d'un arxiu visual de pra� ctiques feministes de la cura i del treball.

L'estudi històric de la representació de la cura i la infància: la deconstrucció crítica del dispositiu de feminització en els modes de 
producció de visualitat/pedagògics

En el camp de la investigacio�  genealo� gica i la sociologia del ge�nere, Julia Varela (1997) tambe�  ha estudiat com la 
imposicio�  del matrimoni cristia� , la institucionalitzacio�  de la prostitucio� , el naixement de les universitats cristianes-
escola� stiques i la formacio�  de l’ideal de dona cristiana proposat per alguns humanistes so� n alguns dels so� lids pilars sobre els 
quals les autoritats religioses i civils van tractar d’erigir una nova identitat sexual i moral, que va resultar ser fonamental per a 
la formacio�  d'un nou ordre social capitalista: la dona burgesa. En els contextos de la formacio�  de la subjectivitat de les 
educadores, sovint s'estableix una correlacio�  naturalitzada - que e�s precí�s desmuntar- entre la figura histo� rica de la mare i el 
paper que les educadores desenvolupen com a cuidadores, principalment en els espais d'aprenentatge de la primera infa� ncia. 
Varela considera que, per a pensar la modernitat, cal tenir en compte l'inconscient simbo� lic i sexual en la invencio�  de la dona 
burgesa versus la dona treballadora, i per aixo�  ens proposa l’estudi del “dispositiu de feminitzacio� “ que podrí�em aplicar tant en
l’ana� lisi histo� rica de la produccio�  de la difere�ncia sexual en els espais representats de la modernitat parisenca com en els 
espais de la formacio�  i de treball de les mestres.

En el terreny de la histo� ria crí�tica i feminista de l’art, a trave�s de l'aproximacio�  que Griselda Pollock (1999) fa a l'obra 
de Cassatt i especí�ficament sobre la representacio�  de les dones en els espais pu� blics i privats, es posa de relleu com la feminitat
en el segle XIX, en les seves formes especí�fiques de classe, es mante�  a partir de la polaritat entre la imatge de la verge/la 
prostituta, una representacio�  mistificada dels intercanvis econo� mics en el sistema de parentiu del patriarcat, on el matrimoni -



i el que esdeve�  fora del matrimoni - hi tenen un paper clau. D’altra banda, la tasca d’estudiar histo� ricament l’organitzacio�  
polí�tica i sexual de la mirada, e�s la que ha possibilitat la reinterpretacio�  dels espais dome�stics de la cura com a espais de treball
i no com a situacions naturalitzades de la maternitat, com succeeix en la interpretacio�  dialo� gica que Griselda Pollock (1999) 
realitza de l’obra de Mary Cassatt de 1902 que duu per tí�tol “Mare jove cosint o nena petita recolzada en els genolls de la seva 
mare".

La producció de narratives visuals de la cura i el treball com una forma d'empoderar les subjectivitats i els sabers de les 
educadores

Com una estrate�gia per a dialogar amb les representacions contempora�nies de la cura, podem generar intertextualitat 
entre les obres de Mary Cassatt i, per exemple, la investigacio�  activista de Precarias a la deriva. Aquest grup explica, ví�deo-
gra� ficament i a trave�s de la narracio�  de la seva investigacio� , com s'ha produíDt una transformacio�  en la cadena de cures a partir 
de la ruptura amb el model fordista de la famí�lia, que relegava la dona a la llar, contribuint gratuíDtament al sosteniment de la 
infraestructura social dome�stica i de cures. A partir del segle XIX, ja s'havia començat a generar un model de serveis col·lectius 
recolzat en les dones i la famí�lia, dirigit al control i a la pacificacio�  de la poblacio�  i que tambe�  va entrar en crisi en el perí�ode 
compre�s entre les dues guerres mundials. Segons aquest grup de dones, la crisi actual de desregularitzacio�  esta�  relacionada 
amb l'emerge�ncia d’un nou repertori de llocs de treball relacionats amb els
serveis de cura i degut tambe�  a que la doble jornada laboral d’algunes "dones alliberades" orientades al treball i a la 
reproduccio� , les porta a buscar a altres dones per a externalitzar questa segona activitat.

El present post-colonial de la globalitzacio�  de les relacions de cura i depende�ncia, la investigacio�  ha de prestar me�s 
atencio�  a les histo� ries de la racialitzacio�  i a la formacio�  de la difere�ncia sexual a trave�s dels cossos de les educadores i la 
infa� ncia, a me�s d'estudiar els seus nexes amb la classe social. La manca de places a l'escola pu� blica infantil que acull els nens i 
nenes de 0 a 3 anys, implica una reordenacio�  dels treballs de cura, que contribueixen a la formacio�  de les subjectivitats i 
corporalitats de les educadores i de les mares treballadores. A me�s, l’externalitzacio�  dels serveis de la cura regula la 
construccio�  de les identitats i dels cossos de les noves cuidadores, les altres mares immigrants.

En la pra� ctica de la de formacio�  de mestres, les alumnes s'enfronten, entre d'altres quD estions, a processos de 
reinterpretacio�  de la cura en la vida quotidiana a trave�s del disseny d'espais, materials i projectes curriculars per a l'educacio�  
infantil, en un context marcat tambe�  per la precarietat. Actualment, en els diferents tallers d'experimentacio�  que hem portat a 
terme en aquesta recerca hem abordat la representacio�  de la cura, mitjançant l'escriptura de narratives visuals 
autobiogra� fiques i el desenvolupament d'un currí�culum que focalitza en la cura i en els aprenentatges vinculats amb les 
relacions socials i afectives a l'aula. En sí�ntesi, a trave�s de l'art i la cultura visual, hem pogut reflexionar sobre la construccio�  
dels temps, els espais i els sabers en la nostra vida quotidiana.

Text del catàleg | Sandra Bestrasten “Ca La Dona ja té casa”

En el laberint de carrers de Ciutat Vella, al carrer Ripoll nu� mero 25. una gran arcada en un carrero�  estret ens anuncia 
que darrera d'aquella façana ano� nima s'amaga una petita joia. Dins de l'edifici es transpira el pas dels segles, configurat per la 
superposicio�  de materials i estils arquitecto� nics. Nome�s un edifici amb aquest esperit obert podia ser la seu de la primera 
universitat laica de Barcelona.

Fa uns anys, la trobada casual en una mitgera confrontant de cinc arcades d'un dels dos aquD eductes que alimentaven 
la Barcino romana va fer retornar la mirada cap a un edifici oblidat, esperant a ser enderrocat. Aquella descoberta obri les 
portes de la histo� ria de Ripoll 25. Des de l'espai dia� fan d'arcades go� tiques de planta baixa al jardí� roma�ntic de la planta 
principal que il·lumina una façana posterior, banyada pel sol i entregada a la natura al bell mig de Ciutat Vella.

Despre�s de recuperar l'edifici per la histo� ria de la ciutat, ha arribat el moment de reintegrar la seva dignitat. Avui Ca la
Dona pot transmetre aquest esperit.

L'arquitectura no te�  sexe, pero�  sí� qui la crea o l’utilitza. Durant segles ha estat el taranna�  masculí� el qui ha anat definint
una arquitectura del poder, relegant a un segon pla a les dones. L'arquitectura en femení� representa el dret de les dones a 
decidir; a decidir com han de ser els espais de les nostres vides.

Es des d'aquesta perspectiva que s’enfoca la rehabilitacio�  de l'edifici, com un proce�s on les dones i grups de Ca la Dona
puguin participar en la definicio�  d'una arquitectura de i per a les persones. El proce�s d’integracio�  en el disseny de la seva seu 
es fonamenta en trobar un llenguatge comu�  entre so� cies i projectistes, basat en el suport de maquetes, que durant trobades de 
treball constant s'intercanvien somnis, inquietuds, idees, es coneix la histo� ria de l'edifici la seva volumetria, les seves mides, 
les possibilitats de futur.

La coordinacio�  es realitza des de la Universitat Polite�cnica de Catalunya. A l'assignatura Habitatge i Cooperacio�  (Escola
d'Arquitectura de Barcelona . Ca� tedra UNESCO de sostenibilitat), es desenvolupa un Projecte docent que busca el vincle de 
l'arquitectura i la seva dimensio�  social. Dins d'aquesta, la rehabilitacio�  de Ca la Dona ha estat el treball de curs de l'assignatura.
Mes de 50 futures arquitectes hi han participat. 

En paral·lel, un equip d'arqueo� logues de la Universitat de Barcelona sota la tutoria de la professora Gisela Ripoll ja han
realitzat les primeres excavacions, així� com des de la UPC s'esta�  realitzant l'estudi estructural de l'edifici. Aquesta proximitat 
entre la indagacio�  de la realitat construíDda i les dones es tradueix en una forta implicacio� .  

Les pautes del disseny de la configuracio�  de la casa tenen com a para�metres essencials la flexibilitat dels espais. Els 
espais dels grups no tenen un lloc fix, es comparteixen les sales en funcio�  de les necessitats, i així� es creen vincles entre totes 
les accions empreses des de Ca la Dona. L'arquitectura exemplifica la forma de treball en horitzontal i en xarxa de Ca La Dona. 
La secretaria esdeve�  un punt estrate�gic, des d’espai d'acolliment i informacio� , com a punt de trobada amb els grups i treball 
estable. El fons documental, en creixement constant, es un dels espais que agafen força. El bar, com a lloc de trobada i on la 



cuina pren especial protagonisme per permetre el descans i posada en comu� . Vinculat al bar i els espais de reunio�  pren forma 
l'espai infantil. En general, un edifici sense jerarquies, sota els criteris de sostenibilitat i que permeti que totes puguem trobar 
l'espai adequat per a qualsevol activitat que pugui sorgir.

Així�, Ripoll 25, me�s enlla�  del producte, transforma en un referent de la memo� ria del barri i del feminisme gra� cies a 
l’aportacio�  de totes les dones que l'hauran fet possible.

Text del catàleg | Gisela Ripoll i Catalina Mas “ArcheoRipoll25”
Intervenció arqueològica i patrimonial a l’edifici històric

La futura seu de l’Associacio�  Ca La Dona e�s un edifici histo� ric i patrimonial que es localitza al carrer Ripoll25 
(Barcelona), suma de diferents construccions que es remunten a l’e�poca romana fins avui. Situat al suburbi dels Arcs Antics de 
la Barcelona medieval, la construccio�  utilitza�  l’aquD educte roma�  com a base del seu creixement i va passar per diverses 
funcions. A la fi del mo� n roma�  es localitzaren horts i sitges; entrat ja el segle XI un forn de pa; al segle XIII un hostal i al segle 
XV, la seu dels Estudis Generals (l’antiga universitat). Me�s endavant, i sobretot a partir del segle XVII, les profundes 
remodelacions modificaren la fisonomia de l’edifici. L’excavacio�  de finals dels 2007, l’estudi que estem duent a terme de les 
estructures i del material arqueolo� gic trobat, i sobretot, la segona fase d’actuacio� , permetran afinar la cronologia i els usos així� 
com l’evolucio�  constructiva, histo� rica i patrimonial de Ripoll 25; així� mateix, es podra�  acabar de definir el projecte 
arquitecto� nic per a la rehabilitacio�  elaborat per l’arquitecta S. Bestraten i oferira�  a les dones de Ca La Dona la possibilitat de 
gaudir d’un espai digne per a desenvolupar la seva tasca social. El repte i l’accio�  col·lectiva que tenim a les nostres mans, 
especialment Ca La Dona, mostren la sensibilitat i el respecte per a transmetre a les futures generacions la importa� ncia de la 
recuperacio�  del passat histo� ric i el patrimoni cultural.

Arts i feminismes (2009)

Text curatorial | Equip FemArt
La 15ena mostra d’art de dones organitzada per Ca la Dona es dirigeix a un ventall ampli de poblacio�  per tal d’establir 

un treball actiu i d’intercanvi dins el mo� n de l’art.
La comunicacio�  i el dia� leg entre dones especialistes i no coneixedores de l’art contemporani e�s una de les lí�nies 

ba� siques de treball, juntament amb el desig de contribuir en l’evolucio�  mental i social de la situacio�  de la dona en la nostra 
societat.

Aquestes activitats de difusio�  i educacio�  de la mostra so� n part imprescindible de l’actual desig del FEM ART d’ampliar 
el camp d’accio� . So� n una part molt important dins el programa general de la mostra que teniu a continuacio� .

Celebrem 15 anys. Aquest any, amb un nou format, concentrem activitats en un cap de setmana, del 22 al 24 de maig, 
ple d’art, accions, debats, festes i trobades.
A l’espai expositiu de la Casa Elizalde hi trobareu una seleccio�  de les obres audiovisuals presentades en aquesta edicio� .

Des del 7 de maig podreu visitar a Ca la dona i a l’Espai Francesca Bonnemaison l’exposicio�  de la retrospectiva de la 
Mostra, per commemorar aquests 15 anys de vida de la FEM ART, i de les obres de les artistes de la convocato� ria anual.

Higiene i neteja (2010)

Text curatorial | Gema Pinedo de Pedro
FEM ART e�s relacio� , e�s interconnexio�  entre dones: dones de l’art, de l’activisme, del feminisme, o de tot a la vegada. 

Des de FEM ART fem visible la diversitat de ser dones des de la multiplicitat dels llenguatges creatius. Des de les arts, les 
artistes creem llenguatges que ens ajuden a repensar-nos, a dotar-nos de noves idees per a transitar per l’experie�ncia 
feminista per la qual moltes de nosaltres hem optat.

Ca la Dona, nascuda el 1988, te�  l’arrel en el moviment de dones clandestí� de la dictadura i en les lluites dels 70-80 per 
drets fonamentals com l’avortament o altres. Inicis marcats pels intents per a establir espais de coordinacio�  o de trobada entre 
les dones i les associacions. Els espais de relacio� , les relacions informals entre dones i les xarxes de suport familiars, entre 
veíDnes, amigues o companyes, so� n espais fonamentals on aprenem, creixem i desenvolupem la nostra participacio� . I e�s que una 
de les caracterí�stiques del Moviment Feminista ha estat, sens dubte, la importa�ncia donada als espais de trobada i relacio� . 
Aquests espais ens ajuden a compartir i rescatar l’alteritat de la nostra visio� , de les nostres vive�ncies i experie�ncies de vida, a 
entendre el mo� n i a cercar les alternatives que ens puguin ser va� lides, respectant la nostra diversitat.

El treball en xarxa, els espais de relacio� , el treball en comu� , la trobada en la conflue�ncia i en el dissens so� n a la base de 
la força i la innovacio�  que el feminisme aporta a trave�s de les seves accions. Ca la Dona e�s, així�, un espai de participacio� , de 
relacio�  i experimentacio�  on ens e�s possible participar, transformar, desplaçar, provar, equivocar-nos, recuperar, conservar… EF s 
un espai fí�sic pero� , tambe� , simbo� lic. Un lloc d’experie�ncies d’insubordinacio� , un lloc de reflexio�  i produccio�  de pensament, un 
espai de refere�ncia del moviment feminista. Aquestes experie�ncies es desenvolupen a trave�s de la casa com a espai de relacio�  
polí�tica entre dones, els espais de treball per a col·lectius, la revista, l’Espai pels Drets de les Dones, l’espai i activitats per a 
cuidadores i infants, el Centre de documentacio� , la web, la xarxa d’intercanvi i informacio� , les activitats, etc., i com no, la Mostra
d’Art.



El tema proposat per la FEM ART’10 e�s la higiene i la neteja, conceptes que permeten un ampli ventall de possibilitats 
creatives. A la nostra societat, malgrat el reconeixement de la importa�ncia de la higiene i la neteja, aquestes es concreten de 
forma desigual segons si som homes o dones, tant pel que fa als seus significats, implicacions, responsabilitats o els seus 
valors. Volem crear un joc que ens interrogui sobre els treballs i els significats de la higiene o la neteja, des de l’entorn fí�sic 
immediat fins al significat me�s espiritual, passant per l’eco-feminisme, el consumisme o la cura del cos. A la FEM ART’10 
participen 17 artistes seleccionades a la convocato� ria, 9 artistes a l’Extra FEM ART i, com a novetat, 10 artistes de l’escola 
Massana, convidada en aquesta edicio� . Comptem amb la col·laboracio�  de MXEspai, la Llibreria Pro� leg, el Centre de Cultura de 
Dones Francesca Bonnemaison, l’Espai Francesca Bonnemaison de la Diputacio�  de Barcelona, El CCCB, i la Biblioteca Joan 
Oliver A me�s de l’exposicio� , seguim realitzant activitats paral·leles per tal de generar espais de dia� leg, relacio�  i pensaments: 
confere�ncies, tallers; i una festa d’art, accions i mu� sica al CCCB, tot incrementant la visibilitat de la Mostra en espais del circuit 
artí�stic establert. Per acabar, volem agrair a totes les persones que han fet possible la 16 ena Mostra d’Art de Ca la Dona, FEM 
ART’10, la seva col·laboracio�  incondicional, ja que sense la seva participacio�  aquest esdeveniment no seria possible.

El tema que ens ocupa enguany e�s la higiene. EF s un concepte ampli en significats i, per aixo�  mateix, obre a les 
creadores tot un ventall de possibilitats en projectes artí�stics. No podem deixar de pensar en neteja i el verb netejar quan 
parlem d’higiene, potser e�s el concepte que me�s ra�pidament relacionem. La nostra memo� ria selectiva recorda els llençols nets 
del llit o les estances amb olor a desinfectant acabades de netejar que ens porten vers un clar horitzo�  imaginari, cap al 
benestar. Probablement aquest seria l’efecte me�s immediat de la paraula higiene.

De semblant manera, pero�  amb aquella exhalacio�  antise�ptica que ens fa canviar la sensacio�  agradable de l’anterior 
neteja per una austera i rigorosa higiene me�dica, tambe�  podrí�em recordar un hospital com el lloc que saneja la societat de les 
seves malalties. Aixo�  u� ltim pot traslladar-nos a records moltes vegades no desitjats, pero�  tot i així� no podem oblidar que part 
dels ha�bits d’higiene personals provenen de la medicina, doncs un gest que pot semblar-nos tan senzill como rentar-nos les 
mans, fou vital en la societat.

Avui en dia l’ha�bit de la higiene personal, com la neteja de la llar, de la feina, de la ciutat, e�s assumida completament 
por la nostra cultura. EF s ben patent la dimensio�  del tema, ja que la higiene del cos, la llar i la ciutat tambe�  estan incloses en la 
seva dimensio�  fí�sica. Pero�  tot i així� no s’ha d’oblidar la neteja interna, la catarsi purificadora del nostre esperit, la salut mental, 
la neteja dels nostres sentiments i la resposta del nostre sistema sensitiu.

La dona per natural es neteja i purifica per si mateixa un cop al mes. Amb aquest exemple podem albirar una de les 
moltes classificacions de la higiene. L’ordenarí�em a partir de tres conceptes. La higiene natural, la higiene artificial o d’artifici i 
la higiene mixta.

La primera, la higiene natural, e�s la que succeeix naturalment, sense cap efecte intencionat de l’home, sense 
intencionalitat. Com, per exemple, l’anteriorment citada menstruacio�  de la dona, tambe�  hi hauria exemples molt me�s amplis 
como la pluja netejant la terra o el vent que aclareix els nu� vols del cel.
Per un altre costat tindrí�em la higiene en la seva forma artificial, la higiene com una tasca, una projeccio�  del benestar. En la 
seva totalitat estaria dominada por l’accio�  humana. En aquest apartat la higiene es desenvolupa a�mpliament en la seva accio�  
fí�sica, ja que e�s produíDda artificialment.

Els casos serien igualment infinits i anirien des del fet senzill de netejar-se les mans als processos higie�nics articulats 
d’una ciutat. Aquí� destacarí�em l’accio�  femenina del transformar.

La higiene mixta e�s molt me�s abstracta i, per tant, molt me�s difí�cil de definir. Seria composta per la combinacio�  de les 
altres dues higienes. Per un costat tindrí�em l’accio�  humana i per l’altre costat l’accio�  natural. A me�s a me�s e�s on succeiria gran 
part de la higiene espiritual, el ritus seria inclo� s en aquest apartat. Tan bon punt tornem a recuperar el tema de la higiene ens 
adonem que la salubritat e�s implí�cita en la dona com la força en l’home. La higiene e�s part del model femení�, doncs la bellesa 
de la dona rau en la neteja i la puresa.

La higiene e�s la pro� pia pell de cadascuna i dona forma a la imatge de la dona. Quant me�s neta e�s una dona me�s virtuts 
porta en sí�, pero�  no hem de caure abaltides per un model que no ens e�s propi ni acceptar l’ocultacio�  de tot allo�  que ens fa 
excel·lents. Existeixen dones que so� n enretirades de l’espai social per quedar-se a casa en una feina que ba� sicament e�s 
d’higiene i de benestar dels deme�s, pero�  la nostra accio�  no s’ha acontentar amb incidir en l’espai me�s proper per trobar alla�  la 
seva realitzacio� . No som nimfes de la rentadora entregades a una frene� tica dansa al voltant del sa� tir; encara molt millor, per la 
via mí�tica som me�s properes a Hí�gia, la filla d’Asclepi, d’on prove�  el nom del concepte d’aquest any. Amb aquesta petita 
ressenya us convidem a reflexionar sobre el tema i a aportar les idees que cadascuna cregui del seu intere�s.

Esperem que la tema� tica pugui enriquir-se i ampliar amb totes les vostres propostes artí�stiques. 

Revoltes (2011)

Text curatorial | Equip FemArt
FemArt e�s relacio�  de gaudi i de reflexio�  crí�tica de dones artistes, entre elles i amb el pu� blic.
FemArt e�s expressio�  pu� blica i activisme feminista…
FemArt fa visible la diversitat creativa de les dones quan miren i re-elaboren el mo� n des de la distincio�  d’una 

perspectiva anti-patriarcal…
FemArt recull noves experie�ncies, nous llenguatges i nous suports artí�stics, mitjançant els quals moltes dones exposen

els seus desitjos actuals de llibertat …
FemArt e�s una exposicio�  pu� blica i oberta d’unes obres d’art que materialitzen diferents perspectives de dones, de 

veure, entendre i canviar el mo� n…



FemArt e�s un dels espais me�s significatius del feminisme que acull i desplega Ca la Dona.
Ca la Dona va ne� ixer el 1988, arrelada en els moviments feministes clandestins de la dictadura i en les lluites dels anys

setanta i vuitanta pels drets de les dones. Es pretenia generar espais de trobada, relacio�  i coordinacio�  entre les dones i les 
associacions que explicitaven necessitats i desitjos de canvi i millora polí�tica per les dones i per el mo� n.

Avui, no sols estan consolidats aquests espais, sino�  que es mantenen oberts i dina�mics respecte als esdeveniments 
actuals que reclamen la incide�ncia feminista.

El treball en xarxa, els espais de relacio� , el treball en comu� , la trobada en la conflue�ncia i en el dissens so� n a la base de 
la força i la innovacio�  que el feminisme aporta a trave�s de les seves accions. Ca la Dona e�s així� un espai de participacio� , de 
relacio�  i d’experimentacio�  on ens e�s possible participar, transformar, desplaçar, provar, equivocar-nos, recuperar, conservar… 
EF s un espai fí�sic pero� , tambe� , simbo� lic. Un lloc d’experie�ncies d’insubordinacio� , un lloc de reflexio�  i produccio�  de pensament, 
un espai de refere�ncia del moviment feminista.

Els projectes i experie�ncies que es desenvolupen actualment a Ca la Dona so� n: els espais de treball per a col·lectius, la 
revista, l’Espai pels Drets de les Dones, l’espai i activitats per a cuidadores i infants, el centre de documentacio� , la web, la xarxa 
d’intercanvi i informacio� , les activitats, i tambe� , la Mostra d’Art FEM ART.

La Mostra d’Art de Ca la Dona de FemArt’11 es planta resistent a la crisi i persistent amb la voluntat transgressora que 
caracteritza l’art feminista. Ens haví�em plantejat la possibilitat de suprimir la celebracio�  de la Mostra, degut a les retallades, 
pero�  no ens resigna�vem i, despre�s de donar-hi voltes i me�s voltes ens va atrapar l’espiral expansiva de la REVOLTA.

La revolta, segons Ju� lia Kristeva (“El porvenir de una revuelta”, Seix Barral 2000), e�s necessa� ria per anar cap endavant;
pero�  re-volta tambe�  vol dir tornar cap enrere, re-mirar-se, re-pensar-se, per agafar embranzida i fer un salt qualitatiu.

Amb aquest esperit vam re-passar, re-veure i re-considerar les obres exposades al llarg d’aquests u� ltims 10 anys de la 
Mostra i ens adonarem del valor real i potencial del seu sentit. I vam decidir que podí�em reduir costos i espais, pero�  que ningu�  
ens podia retallar el desig ni l’esforç de voler continuar.

Així� que la Mostra FemArt de 2011 s’ha construíDt sota el lema de REVOLTES i s’ha realitzat de la seguD ent manera: La 
Mostra s’ha desplegat en els espais: Ca la Dona (St. Honorat nu� m. 7 ,com espai de reunio�  i gestio� ) ,el Centre de Cultura de 
Dones Francesca Bonnemaison , com a espai expositiu i on s’han desenvolupat algunes de les activitats, del 13 al 27 d’octubre 
del 2011 i la Sala KGB va tenir lloc la Gran Festa d’Art Feminista amb col·laboracio�  amb les Fatales, el dia 15 d’octubre.

La Mostra, aquest any 2011, ha esdevingut un acte de resiste�ncia, ja que les dificultats per a continuar projectes com 
els nostres, s’han fet paleses a tot arreu. Així� es que hem organitzat una retrospectiva senzilla pero�  plena de força. Al Centre de 
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, u� nic lloc d’exposicio�  enguany, s’han pogut visitar 21 obres representatives de les 
Mostres dutes a terme des de el 2002 fins ara. Pel que fa a les artistes de ví�deo-art, s’ha pogut veure projectat de manera 
continuada un ví�deo loop amb un recull de totes les obres de les videoartistes.

Per altra banda paral·lelament a la exposicio�  de les obres de la retrospectiva s’han exposat 13 obres, en format dina 4, 
d’artistes que han respo� s a la convocato� ria que vam fer des de la Fem Art animant-les a participar i col·laborar a la resiste�ncia/
existe�ncia de la Mostra, fent donacio�  d’una obra per a ser subhastada l’u� ltim dia d’exposicio� . El 27 d’octubre a les 19hores, 
l’animacio�  de la subhasta va anar a ca� rrec de l’artista Carla Carí�ssimi, i acompanyada de la obra “Pelo Party” de Dones Llop.

La recaptacio�  anira�  destinada al projecte Fem Art 2012. Les activitats paral·leles que han tingut lloc per tal de generar 
espais de dia� leg, relacio�  i pensament han estat : un taller de tera�pia artí�stica, la subhasta, l’obra col·lectiva realitzada 
conjuntament per les artistes participants el dia de la inauguracio�  i la festa d’art amb accions i mu� sica al KGB, aquest any amb 
la col·laboracio�  de Les Fatales, amb el desig d’incrementar la visibilitat de la Mostra en diferents espais.

Ha estat una Mostra ben especial, rebel i re-vitalitzadora. AgraíDm a totes les persones que han fet possible la 17 ena 
Mostra d’Art de Ca la Dona, FEM ART’11, la seva col·laboracio� , ja que sense la seva participacio�  aquest esdeveniment no hauria
estat possible.

Text del catàleg | Carla Carí�ssimi “La subhasta del “Fem Art”
Aquesta iniciativa va ne� ixer del desig i esperança per trobar alguna fo� rmula per contribuir econo� micament a la Mostra

d’Art de Ca la Dona. Fem Art, i així� fer que duri i perduri.
La Subhasta en si no e�s una obra d’Art, pero�  es pot convertir en un fet artí�stic , si la realitzem amb imaginacio�  , humor.. 

utilitzant eines artí�stiques d’actuacio�  i amb una mica d’estima!!
No hague�s estat possible sense el suport imprescindible de les generoses artistes que, entregades a la causa, han fet 

donacio�  de la seva obra perque�  aquest dia la pogue�ssim subhastar. Recordem que una obra e�s una part molt í�ntima d’una 
artista i aquestes se n’han despre�s per fer possible aquest esdeveniment. Recalquem que les obres es van subhastar molt per 
sota del valor real i que per les compradores ha estat una verdadera oportunitat.

Moltes artistes han vist marxar les seves “criatures” sabent que ho feien perque�  l’any que ve es pugui gaudir de la Fem 
Art 2012. S’han pogut veure les cares de satisfaccio�  de les noves propieta� ries i d’aquesta satisfaccio�  ens hem nodrit! Ha estat 
una tarda de Solidaritat, generositat, entrega artí�stica molt divertida!!!

Text del catàleg | Carol Villalo� n “Les emocions que em mouen”
Al taller en vam trobar 6 dones me�s la Norma que em feia d´ajudant i jo. Tot i no ser massa gent vam poder fer un 

ambient í�ntim on gaudir de la proposta. Les participants van transitar per diferents estats emocionals mitjançant la mu� sica i el 
moviment i la pintura.

Movent-nos amb diferents ritmes es va anar escalfar l´ambient i nosaltres tambe� , i despre�s vam passar al paper per 
expressar mitjançant la pintura aquestes diferents emocions que abans haví�em transitat amb el cos. Sempre m´agrada molt 



veure aquesta part d´entrega en el moment de la pintura i en el moment del ball, sembla mentida pero�  per desgra� cia en el 
nostre dia a dia no ens permetem mai gaudir per uns moments de fer allo�  que ens ve de gust i punt, sense pensar si queda be�  o 
no, o si l´agradara�  a algu�  o sera�  lleig.

I per a mi aquesta es una part molt sanadora de la art-tera�pia, el permetre´ns expressar-nos des de la nostra part me�s 
genuíDna sense pesar en qui o com em miren des de fora, sino�  me�s aviat en que�  o com vull jo fer aixo�  que faig. A la roda final 
va� rem compartir una mica la nostra experie�ncia i per lo dit alla� , totes les participants van sortir del taller amb una mica me�s de
connexio�  amb una mica me�s d´il·lusio�  i de ganes de dedicar-se a si mateixes.

I jo molt agraíDda de poder oferir aquest espai de llibertat i de confiança on experimentar amb una mateixa amb els 
beneficis de la nostra creativitat.
Carol Villalo� n. escultora i art-terapeuta.

Afinitats (2012)

Text curatorial | Equip FemArt
...hi havia una afinitat d’allo�  me�s irreductible, una actitud que buscava la manera de vincular-nos, de fer xarxes i 

d’avançar conjuntament sense renu� ncies…
Les afinitats no so� n sentiments particulars sino�  actituds que provenen de vive�ncies i d’experie�ncies.
Les afinitats creen un marc favorable a la relacio�  positiva. En un marc d’afinitats hi pot haver dissens i fins i tot 

desacord, pero�  no oposicio� , perque�  l’afinitat no e�s una posicio� , sino�  una recerca de conflue�ncia ampla, per tal de poder 
desenvolupar distincions no competitives.

L’afinitat et fa sortir de tu i pensar en allo�  de l’altra, en allo�  que et resulta afí� (per estrambo� tic que sigui).

Discola Menopausa (2013)

Text curatorial | Equip FemArt
Quatre paraules que pretenen imitar la simultaneíDtat expressiva de les arts visuals i pla� stiques i que volen convidar les

artistes a parlar d’allo�  que no es parla, a mostrar allo�  que no es veu, a canviar allo�  que sembla immutable…
La menopausa e�s una vive�ncia especí�fica de cada dona en concret i de totes les dones del mo� n. La interessada 

interpretacio�  patriarcal li ha donat un caire quasi drama� tic: “e�s un final, una pe�rdua de funcio� , les dones deixen de ser fe�rtils i 
objectes de desig, ja no so� n u� tils”. Moltes ho han viscut i ho viuen amb desolacio�  i, deprimides, ho amaguen com si fos 
vergonyo� s.

Tot aixo�  es mentida!! EF s una gran mentida!! I ja e�s hora de que em parlem entre nosaltres en veu alta, 
descaradament!!!

La menopausa e�s la pe�rdua definitiva d’una pe�rdua perio� dica. Perdre una pe�rdua es un guany ( - x - = +) i s’agafa 
lleugeresa. I aquesta pe�rdua miraculosa passa a la maduresa de les dones, quan, precisament, ja saben el que saben i volen el 
que volen; passa quan les dones tenen el sexe i el cervell experimentats i preparats per gaudir, fer, triar, incidir, compartir, 
resoldre... i per canviar allo�  que no ens agrada.

La menopausa pot ser una e�poca esple�ndida si es fa insubmisa a tot allo�  que se n'espera, si es practica una polí�tica 
exigent i radical amb una mateixa i amb el mo� n.

Donar la volta al significat tradicional de la paraula menopausa e�s tan important com viure la vida d’una altra manera. 
I allo�  que canvia en les dones, per força fa canviar al mo� n. O no e�s aixo�  la revolucio�  permanent i irreversible que s’atorga al 
feminisme?

Trenquem definitivament el tabu� , centrifuguem el concepte MENOPAUSA des de la rebel·lia i expandim-lo a tot arreu 
per tal que les dones ja no tinguem mai me�s por d'arribar-hi i tant de bo que, quan hi arribem totes, el mo� n ja hagi canviat 
molt!

DIFSCOLA MENOPAUSA, POLIFTICA RADICAL... Fixeu-vos en el to de cada paraula i en el sentit de tot el conjunt!

Text de la presentació | Teresa Sanz i Julia Lull
Com sabeu Ca la Dona e�s un lloc liminal, un espai en les fronteres, un lloc de resiste�ncia, ara me�s que mai obligada, i un

lloc de creacio� : es el lloc del no lloc del feminisme.
Tenim els peus en el que hi ha i el cap en el que encara no hi ha. 
El nostre motor polí�tic e�s la dina�mica de tra�nsit entre realitat i desig.
Resiste�ncia i accio�  creativa so� n, per tant, el marc de la Mostra de FemArt.
En aquests moments terriblement reaccionaris, pensem que e�s necessa� ria la resiste�ncia als discursos conservadors, a 

les paraules que ens diuen “el que podem fer o no podem fer” i que, en realitat, sols ens suggereixen formes de callar i d’obeir.  
EF s urgent la resiste�ncia als discursos que ens situen en la impote�ncia o en la distraccio�  i ens allunyen de les accions 
transformadores.  

Les paraules, a me�s, no estan a favor nostre: les heretem amb la ca� rrega  interessada del poder que les  articula.
EF s el cas de la paraula menopausa.  Resulta que quan deixes de menstruar tot el que et passa e�s producte de la 

tremenda menopausa, que es torna un atribut clarament desqualificador: si t’enfades, si protestes, si et rebel·les, si esta� s trista 



o cansada o farta, ... e�s que esta� s menopa�usica!! 
EF s tan forta la pressio�  de la paraula que ni tu mateixa et prens seriosament i et llences als braços de l’industria 

farmace�utica que t’ofereix milers de carí�ssimes isoflavones consoladores! ... 
Tot aixo�  ho porta com a bagatge la paraula menopausa. I així� van de carregades en general les paraules referides al 

cos, a la salut i a la dignitat de les dones. 
 A Ca la Dona som desobedients, lluitem contra els efectes nocius de les paraules i els donem la volta, ja ho veieu; es 
tracta de  d’establir noves relacions tambe�  entre les paraules: poseu al costat de la paraula me�s trista i desolada adjectius 
imprevisibles i positius, i veureu com canvia el seu sentit i el mo� n mateix que la sustenta: dí�scola menopausa, polí�tica radical!!!

Aquest mateix exercici l’han fet les artistes que avui presentem amb la creacio�  d’objectes artí�stics referits a la 
menopausa, objectes visuals i pla� stics i audiovisuals que, per condicio�  material pro� pia, son tambe�  resistents a les paraules.

Perque�  la creativitat no e�s res me�s que establir noves relacions entre les coses. I establir noves relacions e�s fer nova 
realitat.  

Aquest e�s el sentit que el feminisme vol importar de l’art. No e�s que vulguem  portar el feminisme al art, que tambe� , 
sino�  l’art al feminisme, l’art com a eina reflexiva, de resiste�ncia i de resposta. Els objectes artí�stics ens reclamen atencio�  i 
pensament feminista, ens interpel·len, no accepten la contemplacio�  passiva…

L’exposicio�  conte�  obres creades exclusivament per a aquesta convocato� ria en relacio�  a la paraula menopausa que, 
o� bviament, no e�s un tema habitual a la histo� ria de l’art …

Tambe�  volem canviar la histo� ria de l’art!.., pero�  aixo�  e�s una altra histo� ria. 
Aquesta Mostra vol ser un dels escenaris que promoguin efectivament el pensar d’una altra manera per poder 

realment canviar les coses.
AgraíDm la participacio�  desinteressada i generosa de les artistes participants: AI ngels Viladomiu, Mireia Bastet,Cynthia 

Fusilio, Encarna Martí�nez, Nu� ria Parí�s, Karol Bergeret, Marcela Jardo� n, Mª Jose�  Carneros, Virma Sheperd i Sandra Mediero.
I agraíDm tambe�  a les curadores de l’exposicio�  de la Mostra, Laia, Llach i Karol Bergeret, el seu treball i, sobretot, la seva

incombustible actitud optimista, resolutiva i desdramatitzadora.
I, finalment, EL PREMI: Com sabeu, cada any atorguem un premi entre les seleccionades a la Mostra, que consisteix en 

oferir a la premiada l’espai per realitzar una exposicio�  individual a Ca la Dona, el proper mes de març.
Sempre ens resulta difí�cil aquesta eleccio�  entre la seleccio� .
Aquest any hem decidit premiar a Marí�a Jose�  Carneros. Ens agrada la seva creativitat fotogra� fica i feminista. Ella e�s 

una assí�dua de la Mostra i ha estat seleccionada per participar-hi moltes vegades. Professora, mare i mestressa de casa va 
convertir el seu habitatge en estudi fotogra� fic perque�  volia ser artista, i be�  quo ho va aconseguir!! Les seves fotografies ens 
parlen amb lucidesa, ironia i tendresa de les dones en el context dome�stic i les protagonistes so� n ella mateixa, amigues i 
familiars.

Cos Desobedient (2014)

Text curatorial | Equip FemArt
El sotmetiment s’aplica a cossos determinats que, per la seva difere�ncia, so� n expropiats de sí� mateixos. La resiste�ncia i 

la desobedie�ncia so� n raons materials, per tant corporals i col·lectives.
El cos materialitza la nostra resiste�ncia a la domesticacio� , al sotmetiment, a la viole�ncia.
El feminisme manifesta la relacio�  activa dels cossos que desobeeixen l’ordre patriarcal: e�s la pra� ctica de la insubmissio�

al disseny cultural de la categoria dona.
El cos e�s el nostre vincle amb la terra, amb la materialitat del mo� n. En ell es produeix la possibilitat de pensar, de 

sentir, de triar…
El fet que me�s de la meitat de la fent del mo� n estigui en posicio�  d’haver de reclamar el “dret al propi cos” mostra i 

demostra la urge�ncia i la força de la desobedie�ncia.

Contramemòria: oblidem l’oblit (2015)

Text curatorial | Equip FemArt
Els nostres cossos feministes segueixen desobeint…
Sabem que la histo� ria de la humanitat nome�s fa refere�ncia a la meitat del mo� n,  que e�s una narracio�  interessada i que 

la nostra memo� ria e�s una memo� ria induíDda/segrestada.
No volem ser el descuit d’un discurs ni buscar-nos darrera l’oblit patriarcal, ni en allo�  no dit per qui controla  la 

paraula.
Per aixo�  exercirem la contra-memo� ria i oblidarem l’oblit.
El nostre passat e�s quelcom com una realitat paral·lela no explorada encara prou, el llenguatge dominant sols ens 

permet “recordar” algunes dones que saberen destacar fent incursions valentes en el mo� n dels homes.
Contra-memo� ria vol dir canviar la direccio�  en la qual flueixen les coses. EF s donar carta de realitat a un passat amb el 

qual ens podem identificar fora de tot racionalisme normatiu.
Tanmateix, el passat no e�s un temps cancel·lat i esta�  absolutament incorporat en el nostre present, e�s mate�ria 

manipulable, i el futur reclama una nova relectura d’aquesta mate�ria.



Precisament la certesa que el futur e�s nostre trenca la dicotomia passat-futur.  Aquest futur prometedor i genero� s 
reclama un passat a l’alçada. Una memo� ria nova.  Un passat impensable dins del patriarcat. Una contra-memo� ria que mostri 
aquest univers paral·lel, millor dit  perpendicular a la narracio�  masculina. 

L’ atemporalitat de l’art, la seva ubiquD itat ens pot permetre fer reversible el binomi passat-futur:
Fer del joc artí�stic creatiu, su� per-real, re-significatiu, tendre, divertit, iro� nic, irreverent, provocatiu, ... un acte 

revolucionari a-temporal: imaginar i fer allo�  que hague�s pogut ser i no fou, pero�  que pot ser encara.
Proposem una intervencio�  artí�stica en el nostre passat, per recordar allo�  que sembla que no ha existit pel fet de no ser 

dit, que no sabem perque�  no ha estat anomenat, pero�  que avui  tanmateix som capaces de re-inventar.

L’Àpat Transgressor (2016)

Text curatorial | Equip FemArt
La participacio�  de la Mostra de FemArt a les Jornades de 2016, amb la instal·lacio�  “L’AI pat Transgressor” va ser tot un 

repte des de la perspectiva de la radicalitat feminista que les Jornades reclamaven.
Tot recordant l’obra de Judy Chicago, unes quaranta artistes guarniren una taula on cada una hi va col·locar un servei 

de contingut “radical-ment feminista”, o allo�  que per cada una ho era... Cada servei era diferent, molt diferent i “u� nic”, pero�  la 
taula assolia la sucule�ncia desitjada: la transgressio�  global d’allo�  previst, fins i tot la transgressio�  del propi “The dinner party”, 
amb la seva evocacio�  genealo� gica i la seva harmo� nica proposta de nova este� tica feminista. Cap ca�non, cap moda, cap tema 
determinava el contingut de les obres de l’AI pat, tan sols la voluntat de cada artista de mostrar allo�  que considerava una 
necessa� ria i contundent rebel·lia feminista.

La taula va constituir un eix que fluíDa sense estranyesa en el mig del desenvolupament dina�mic i intens de les 
Jornades: en tot moment, al llarg dels tres dies, sempre hi va haver dones donat voltes a la instal·lacio�  i deixant-se interpel·lar 
per les obres de les artistes que “posaren sobre la taula” les seves produccions especí�fiques per l’esdeveniment. L’art es va 
mostrar com a mediacio�  immediata i o� ptima entre allo�  subjectiu i allo�  pu� blic i moltes feministes reconeixerem o retrobaren la 
dimensio�  polí�tica de l’art.

La Instal·lacio�  de la taula serpentina semblava que es movia lliurement enmig del pati de la UPF com un “model 
reduíDt”, que diria una estructuralista, senyalant els elements fonamentals de la cultura que habitem i que volem transgredir. La 
contemplacio�  artí�stica, considerada per tant un acte de coneixement, interpel·lava, provocava reflexions, comentaris i 
converses que anaven molt me�s enlla�  del “m’agrada o no m’agrada” i semblava que les obres d’art participaven vitalment, com 
a subjectes actius de les jornades... En una paraula, l’experie�ncia participativa oberta, no enclaustrada, no “emmarcada” de 
l’exposicio�  , va resultar molt impactant.

Hi va haver 2.500 inscripcions a les Jornades. Ningu�  va poder deixar de veure la taula!...Mai una Mostra de tan curta 
duracio�  havia tingut tant pu� blic! A la Cloenda ens va arribar un missatge d’agraíDment, complicitat i encoratjament de la pro� pia 
Judy Chicago!

Que tremoli el patriarcat AVUI HI HA SOPAR FEMINISTA!

“It’s deeply gratifying to me that so many people have found inspiration in “The Dinner Party” and the 1038 women who are
represented on the table and the floor. Many thanks for sharing your project, “L’Apat Transgressor”. I hope it will cause many

women to “transgress” the boundaries that continue to thwart our freedom.” 
Judy Chicago

Memòria del seminari | Equip FemArt

TALLER/TROBADA “Còmics feministes: de nines a ninotaires”
Sobre el protagonisme de les dones i de les feministes en el mo� n de la historieta, l’humor gra� fic, el co� mic crí�tic i la 

novel·la gra� fica des de la transicio�  a l’actualitat, i el reconeixement d’una genealogia i valoracio�  de les diverses aportacions i 
produccions pro� pies fins arribar a l’e�xit actual. 4 de juny de 2016 (11’30 – 13’15) (AULA: 40.012, UPF Ciutadella)

En aquest taller de la ma de Josune Munf oz, filo� loga i crí�tica basca, especialista en co� mic feminista va� rem recorre 
l’estranya i desconeguda/silenciada histo� ria del co� mic i la il·lustracio�  feta per dones.

Acompanyada de una de les pionera en co� mic feminista, Marika Vila, ens mostraren la contunde�ncia de la imatge 
abordant amb cruesa tema� tiques com la violacio� , l’abu� s , l’avortament, etc... y es va establir una emotiva relacio�  entre Marika 
Vila i joves il·lustradores com Nu� ria Frago o Emma Gasco� . Totes participaren en el taller explicant les seves experie�ncies. 
Malgrat el temps es va fer curt, va resultar ben explí�cit el desig de recuperar la histo� ria i vige�ncia del co� mic feminista i de 
continuar els contactes que s’iniciaren en aquest taller. L’acte va acabar en un emocionant homenatge a la nostra Nu� ria 
Pompeia, pionera absoluta de la il·lustracio�  feminista a l’occident europeu, segons va afirmar Josune Munf oz.

Comics, Revistes i Autores presentades (des dels anys 70 cap a l’actualitat): 
A teenage abortion (Joyce Farmer i Lyn Chevely), Wimmen’s Comix nº6 (Special Bicentennial Issue), Twisted Sisters, Hey 
Honey (Diane Noomin), The great (Women cartoonists), Secession (She draw comic), Rosie the riveter, Sexy Chix, Ha nacido un
puto� n (Bitchy Bitch), J.M.Lee Binswanger, Lora Fountain, Janet Wolfe Stanley, Chris Powers, Carol Tyler, Penny Van Horn, 
M.K.Brown, Terry Boyce, Caryn Leschen, Tits and Clits, El alma de la fiesta, Si yo fuera hombre/ Diario de Nueva York (Julie 
Doucet), La munf equita de papa (Debbie Drechsler), La vida de una ninf a (Phoebe Gloeckner), L’inceste (Ahinana), La primera 



fue Lilith / La lucha de las mujeres en el rito y en la historia (Lydia Sansoni i Magda Simola), Aspirina, Cuadernos Inacabados, 
La bella durmiente hace el turno de noche (Pat Carra), Maternazis/ Mujercitas (Nuria Pompeia), It aint me baby, Womens 
liberation 
Presents a la xerrada, les autores: Marika Vila (Socio� loga, Professora, Te�cnica editorial i Dibuixant des dels 70’s. Publica a 
Trocha, Butifarra!, Rambla, Rampa, El Papus, Barbie de Planeta-DeAgostini. Llibres: Los derechos de la mujer, La familia, 
Cambio polvo por brillo); Nu� ria Frago (Dissenyadora i Il·lustradora. Publica a Estris, Monitor Educador, Cuadernos de 
Pedagogí�a, La Directa i Pikara Magazine); Emma Gasco�
(Redactora i Il·lustradora. Publica a Pikara Magazine i Perio� dico Diagonal. Llibres: Cro� nicas del estallido)

DEBAT “Art feminista?”
Compartí�rem amb les artistes una reflexio� /debat sobre el valor de la categoria “Art Feminista” i sobre el perill que 

comporta si acaba funcionant com a una categoria histo� rica, curatorial i polí�tica capaç de separar, dividir, catalogar o 
“domesticar” els objectes artí�stics. 4 de juny de 2016 (15’30 – 17’15) (AULA: 40.002. UPF Ciutadella)

L’acte va començar amb la breu exposicio�  de l’experie�ncia artí�stica feminista individual per part de quatre artistes que
convida� rem a participar en el debat: EULAI LIA (Grau), Eula� lia Valldosera, Mari Chorda�  i Marika Vila. El debat es desenvolupa al 
voltant de tres quD estions:

1. Quina e�s la condicio�  per recone� ixer l’art com a feminista?
2.S’ha de ser dona per fer art feminista?
3. T’agradaria que hi hague�s un museu d’art de dones?

Marika Vila
“El meu terreny e�s el mo� n del co� mic. Com a artista de co� mic des dels 60, la principal reivindicacio�  va ser la autoria de 

les dones. Doncs no estava perme�s o ben vist que una dona tingue�s responsabilitats sobre una obra de co� mic (ni guionistes, ni 
il·lustradores). A part d’aquesta lluita per guanyar terreny a nivell d’autoria tambe�  crec que el co� mic e�s una gran eina de 
llenguatge artí�stic, i que per tant e�s una font generadora d’estereotips. EF s per aixo�  que e�s molt important que les autores la 
utilitzem per visibilitar, per utilitzar aquesta intercomunicacio�  del co� mic que pot influir i influeix en la creacio�  de la identitat.

Per tant reivindico tambe�  l’art com a una interaccio�  social. Sobre l’etiqueta ”art feminista” penso que les etiquetes 
sempre so� n dolentes per una cosa o altra, pero�  tal i com ens trobem hem d’utilitzar totes les oportunitats per obrir espais en 
llocs que encara no en tenim. Tota la histo� ria de l’art esta�  escrita per homes. Els museus so� n els homes. Hem de generar 
context femení� com sigui perque�  si no sempre sera�  un a�mbit masculí�.”

Eulalia Valldosera
“Aquests dies hem pogut veure pels mitjans la notí�cia de les inundacions de França, totes hem vist la preocupacio�  per 

les obres del fons del Museu del Louvre. Obres i patrimoni protegits i traslladats per una possible inundacio�  del museu...Encara
valorem el patrimoni me�s que les persones refugiades! Penso que s’ha d’acabar amb aquesta visio�  patrimonial de l’art i que les
dones hem d’introduir una visio�  transversal i horitzontal. Si protegim me�s el patrimoni que les persones, e�s que la civilitzacio�  
esta�  mirant la seva mort. Mai m’he plantejat fer un “art feminista” pero�  sí� que m’he aferrat a idees diferents a les que a mi 
m’havien educat com a dona. Picasso e�s l’exemple de com s’ha tractat la feminitat, mitjançant la cosificacio�  i negant el paper de
les dones com a arrels de la civilitzacio� . La dona ha estat “la Intocable” i “la Puta” des de la Il·lustracio� , sempre mirada per 
l’home. La dona mirant-se el melic lluny del seu entorn. Hem de passar a l’accio�  ja. Les dones tenim l’avantatge de cone� ixer la 
tradicio�  - les bruixes que guardaven coneixement, els antics matriarcats - tota aquesta recerca identita� ria i arrels culturals so� n 
la nostra clau.”

Mari Chorda�
“Primerament vull dir que hem de començar per introduir les dones als CV d’ensenyament. Tambe�  e�s necessari que 

les dones estiguin als museus, fins i tot al Louvre! De fet, la paritat es donara�  en el moment en que les dones estiguem en igual 
proporcio�  a museus com el Louvre. Estic d’acord en que estem en deute amb les dones de la foscor i la llum i les nostres 
precedents: Totes elles ens han obert camí�, encara que ara es digui que esta�  de moda. Pel que fa a l’espai ”art feminista” del 
Reina Sofia, hem d’obligar a que aquest sigui encara me�s gran i exigir que tots els museus tambe�  en tinguin. Per una rao�  ben 
senzilla: els museus tambe�  so� n nostres perque�  nosaltres tambe�  els paguem! So� n molts els elements que encara ens anul·len 
molt frequD entment, som les cuidadores -primer dels nens, despre�s dels pares- ja seria hora que tot aixo�  fossin accions 
col·lectives d’homes i dones. I aixo�  e�s el que hem de plantejar les artistes (mitjançant les nostres obres o les nostres 
maternitats). Prou model Picasso! Pero�  obrim espais i escletxes, ja que si no seguirem pagant per merda als museus! Dones 
artistes: seguiu sent lluitadores!”

Eula� lia Grau
“Quan jo vaig començar, d’artistes e�rem molt poques i tothom ens mirava amb mala cara durant i al acabar la carrera. 

Les artistes dones hem passat moltes me�s dificultats que els homes. Pel que fa a “l’art feminista”: trobo que he desenvolupat 
obra feminista pero� , perque�  em sortia esponta�niament. Encara que costi ser dona i artista no hem de deixar que totes les 
traves ens vencin. Traves que es troben tant aquí� com tambe�  a l’estranger. Les condicions avui en dia no han canviat massa. Sí� 
que hi ha certs anomenats “Col·leccionistes feministes” que m’han anat comprat obra (sobretot de fora). Jo penso que fins que 
no hi hagi igualtat hi hauria d’haver-hi museus de dones, galeries de dones i per dones, col·leccionistes d’art de dones i tot el 
que faci falta! Si us heu fixat, la majoria dels jurats i els premiats (com per exemple premiats per institucions) sempre so� n 



homes. La situacio�  segueix sent molt complicada, aquí� i a tota la resta de paíDsos on he treballat. Penso que hem de ser 
nosaltres, les mares, que hem d’educar be�  els fills per canviar la situacio� .” “Dones artistes: SEGUIU SENT LLUITADORES!” 

Despre�s el pu� blic assistent es va organitzar en tres grups de discussio�  amb la presencia de les artistes convidades, per 
debatre i contestar les tres preguntes–eix sobre el tema que volí�em treballar. I, al final, els u� ltims minuts, posa� rem en comu�  les 
conclusions, de les quals ara us oferim una pinzellada Quina e�s la condicio�  per recone� ixer l’art com a feminista?

Un art feminista e�s un art que fa crí�tica al sistema patriarcal i aquesta crí�tica te�  dues lí�nies, una de deconstruccio�  
(revertir el discurs) i una altra de construccio�  (crear nous imaginaris). Un art que parli de les dones i del mo� n des de les dones 
resistents als estereotips, des dels cossos que no volen ser com els diuen que i com han de ser, viure, mirar…Un art resistent al 
patriarcat i creatiu d’alternatives, un art provocatiu, iconoclasta… Un art amb capacitat de incide�ncia polí�tica que procuri la 
transgressio�  dels to� pics este� tics patriarcals, la transgressio�  dels significats arrelats de les paraules/Imatges que defineixen les 
dones , la vida , la polí�tica…, mitjançant la voluntat generativa pro� pia dels llenguatges visuals i pla� stics i els mecanismes 
interpel·ladors, provocadors propis de l’art.

S’ha de ser dona per fer art feminista?
Un home no pot fer art des de la perspectiva d’una dona perque�  no ha viscut l’experie�ncia i l’opressio�  per ser dona en 

la pro� pia carn. Ells poden ser solidaris i tambe�  poden fer art de les noves masculinitats pero�  no creiem que hagin d’ocupar un 
lloc de creacio�  artí�stica que no els pertoca. Seria com si una dona europea li ane�s a dir a una de Veneçuela el que ha de fer o 
com ha de ser. L’art feminista l’han de generar i promoure dones que mostrin allo�  que no s’ha vist, ni s’ha dit mai, perque�  
estava amagat dintre un cos colonitzat.

T’agradaria que hi hague�s un museu nome�s de dones?
Hi ha un posada en quD estio�  dels museus com a estructura del sistema patriarcal. Pero�  el museu no nome�s discrimina a 

les dones sino�  a tot art que no s’ajusta als seus codis. Els museus com a magatzem d’obres d’art i determinants d’allo�  que 
este� ticament e�s o no e�s va� lid, so� n en sí� discutibles com a institucio�  objectiva i representativa. D’altra banda, no ens podem 
permetre renunciar a cap espai. Si renunciem al museu per patriarcal, en realitat seguim el joc que plantegen els museus 
tradicionals i l’espai nostre ens l’ocuparan per perpetuar igualment el sistema. Per aixo�  diem sí� a un museu de dones, a uns 
espais pel feminisme, com a mí�nim fins que les nenes rebin de l’escola i del context, uns inputs igualitaris. Mentrestant, s’estan 
dibuixant des del feminisme espais propis creatius i noves perspectives que superaran el cla� ssic i masculí� museu patriarcal 
Seria temporalment desitjable un museu tipus arxiu que faci una tasca de recuperacio�  d’objectes i de visibilitzacio�  de l’obra de 
les dones artistes. Amb la condicio�  que la historia de les dones no sigui una subcategoria de la historia dominant. No volem la 
caseta del costat, si entrem al museu volem la casa gran perque�  les dones han fet resiste�ncia des de sempre, han fet HISTORIA. 
Les artistes feministes fan produccions artí�stiques i han d’intentar entrar als museus per la porta gran, perque�  fan ART, no 
perque�  fan “feminisme”, com si fos un estil… No s’ha d’acceptar la categoria feminista per crear una catalogacio�  museí�stica del 
que e�s o ha de ser “l’art feminista”. Per una altra part no existeix una definicio�  uní�voca i/o universal del feminisme, com no 
existeix una definicio�  universal de dona que no sigui patriarcal. L’art que es podria dir feminista e�s aquell fet per una dona que 
no segueix cap consigna patriarcal, que les transgredeix…

BREU VALORACIOF
El debat va ser sols un inici, e�s va comprovar que no tení�em un codi comu�  i alternatiu al codi artí�stic-acade�mic o al 

codi autista-este� tic de “m’agrada/no m’agrada” de l’espectadora i de l’artista: “jo faig el que vull, no m’importa el que diuen de 
la meva obra”. EF s va valorar molt positiu el començament del dia� leg entre artistes i pu� blic per anar educant-se mu� tuament en 
la consciencia d’una mirada feminista. Quan començaven els grups a arribar a unes reflexions consensuades es va acabar el 
temps i tingue�rem que tallar, pero�  aquest fet va mostrar la necessitat de les ganes de continuar. Les artistes i les espectadores 
tenien moltes coses a dir i a compartir. FemArt s’ha de fer ca� rrec d’ intentar satisfer d’aquest desig.

TALLER “Judy Chicago: el plat sobre la taula!”
De la col·laboracio�  entre Josune Munf oz i Judy Chicago sorgeix un taller on, a partir de la pra� ctica, l’experimentacio�  i la 

col·lectivitat, es generen alternatives simbo� liques reals i feministes al patriarcat. 4 de juny de 2016 (17´30-19’15) (AULA: 
40.S14, UPF Ciutadella)

Josune Munf oz (Bilbao, 1967) e�s filo� loga i crí�tica litera� ria feminista, especialista en literatura femenina i en co� mic 
feminista; ha escrit nombrosos articles i ha participat en diverses antologies d’estudis de ge�nere i crí�tica queer. L’any 2003 
funda a Bilbao el Centre SKOLASTICA, on des de llavors desenvolupa i dirigeix un ambicio� s projecte bilinguD e dedicat a realitzar
cursos, tallers i seminaris centrats en divulgar la literatura, l’art i el co� mic feministes. Josune Munf oz - que havia dissenyat el 
taller amb la pro� pia Judy Chicago quan aquesta va visitar Bilbao per l’exposicio�  “¿Por que�  Judy Chicago?”, el 2015 - va impartir 
el taller de la seguD ent manera: La primera part va consistir en recuperar i recordar mitjançant la projeccio�  d’imatges les idees 
de Judy Chicago per començar a reflexionar sobre la mirada feminista. A continuacio�  va establir un dia� leg contextualizador 
entre l’obra de Judy i l’obra d’altres artistes feministes. Murals, co� mics, cartells, dibuixos, pintures, escultures, instal·lacions, 
etc., de dones... sorprengueren i pal·liaren l’abse�ncia habitual d’imatges feministes en la histo� ria de l’art.A partir d’aquí� 
s’establiren grups ma� xim de 4 persones per tal de discutir i plasmar de forma pra� ctica el que pensaven i compartien i amb tot 
tipus de material que hi havia al taller realitzaren un projecte artí�stic amb sentit i mirada feminista…

ARTISTES PRESENTADES
Judy Chicago en relacio�  a: Georgia O’keeffe, Emily Carr, Jay Defeo, Deborah Remington, Barbara Hepworth, Miriam Schapiro, 
Louise Nevelson, Lee Bontecou, Isa Sanz, Casey Jenkins, Jen Lewis, Zanele Muholi, Joana Vasconcelos,Louise Bourgeois.



Il·limitades (2017)

Text curatorial | Equip FemArt: Ju� lia Lull
DETECTEM, CADA VEGADA AMB MEF S CLAREDAT, ELS LIFMITS QUE ENS HAN IMPOSAT PER NEI IXER EN UN COS DE 

DONA, PER AIXOI  MATEIX, ENS SENTIM CADA COP MEF S TRANSGRESSORES, CADA VEGADA MEF S IL·LIMITADES!
Les persones, les coses que hi ha en el mo� n inevitablement es toquen, contacten, e�s relacionen. El lí�mit e�s el concepte 

que negativitza la relacio� , e�s una construccio�  artificial, un idea constrictora que prete�n classificar-nos des d’una perspectiva 
reguladora concreta i jerarquitzada. Quan no hi ha lí�mits, quan no hi ha fronteres, hi ha relacio� . 

Els lí�mits assenyalen els contorns d’allo�  que ens subjecta. Vivim en un mo� n on tot ha d’estar ordenat, separat i 
delimitat per tal que sigui o� ptimament controlable. Els lí�mits s’han convertit en les marques de les relacions que establim amb 
nosaltres mateixes, amb altres i amb l’entorn. Marques que promouen i perpetuen maneres de fer i pensar desequilibrades 
que histo� ricament  afavoreixen sols a minories interessades: les lleis del mercat fan de les lleis un mercat que regula les 
possibilitats de la vida i no al reve�s; el capitalisme delimita i limita interessadament la realitat de cadascuna, de totes i  tots. El 
patriarcat ha delimitat el que so� n els sexes i les seves funcions socials. Així� arribem a l’absurd: el intere�s individual i/o 
sectorial esdeve�  una frontera tancada, un lí�mit per allo�  social.

Els feminismes no paren de constatar-ho, de denunciar l’androcentrisme, la misogí�nia, el racisme, l’eurocentrisme, etc.
del/s sistema/s que generen els conceptes i els lí�mits de les coses que volen subjectar i les seves relacions. 

Es prete�n que els nostres cossos estiguin delimitats per identitats atorgades. El lloc on vivim queda delimitat per unes 
fronters cada cop me�s explí�cites i rotundes que ni tan sols hem triat, la  nostra funcio�  social ha estat histo� ricament limitada per
perta�nyer o no a un dels dos sexes “legals”, els conceptes d’ordre i de llei delimiten allo�  que volen contenir com si tot fos 
definitiu i apropiable, emmarcant i així� dirigint les nostres relacions amb el mo� n.

Els lí�mits subjecten, reprimeixen i a la vegada exclouen i rebutgen: impedeixen tant la llibertat dels limitats com la 
relacio�  amb els que estan ”fora” dels lí�mits. Una aliança entre allo�  reprimit i allo�  exclo� s i marginat esdeve�  una possibilitat de 
revolta. 
Nosaltres, tot i saber/sentir els efectes negatius que aquests lí�mits generen, ens refugiem sovint en ells per tal d’evitar el 
suposat caos que generaria la seva abse�ncia. La por neix quan considerem com incert, perillo� s e incontrolable tot allo�  que 
s’escapa dels lí�mits, tot  allo�  il·limitat.

Patim la domesticacio�  de  rebre i percebre els nostres lí�mits i els de les altres coses com a quelcom que ens 
constitueix, que ens defineix i ens fa possible viure, pero�  oblidem amb massa rapidesa que els lí�mits neixen precisament de la 
voluntat de controlar/ordenar l’esdevenir de persones i coses, de barrar allo�  que les coses poden arribar a ser, la transgressio�  
que el propi moviment implica. 

Tanmateix, cada lí�mit que s’instaura planta la llavor de les transgressions que el desbordaran i que delataran la seva 
existe�ncia fabricada i contingent. Com tot allo�  creat interessadament, el lí�mit es impotent davant del poder de la transgressio�  
que intenta contenir. Mentre que la frontera es marca, es delimita, s’assenyala i s’anuncia, la transgressio�  e�s per definicio�  
IL·LIMITADA, impossible d’e�sser avaluada fins que no ha succeíDt, per tant impossible de aturar, de determinar. 

Ser IL·LIMITADES e�s viure en constant insubmissio� , en contant dia� leg i confrontacio�  amb tot allo�  que se’ns presenta 
amb formes tancades i definibles. EF s posar en quD estio�  fins i tot la transgressio�  performada, e�s no voler tancar ni fermar res 
sota formes predefinides, e�s per definicio�  acceptar el moviment, desobeir la para� lisi!

El concepte “il·limitades” e�s el que millor expressa els processos de canvi irreversibles i imparables que promouen els 
feminismes. 

Nosaltres aquest any ens declarem IL·LIMITADES i per aixo�  us proposem buscar formes que entomin precisament 
aquesta intencio�  sempre insubmisa i agosarada que posa en quD estio�  i ridiculitza tot lí�mit que la vulgui “emmarcar”. 

Des de FEMART volem “desemmarcar” (i desemmascarar) l’art, amb actitud IL·LIMITADA. EF s per aixo�  que fem una 
crida a subvertir els lí�mits mateixos del que considerem art i experimentar de quina manera els nostres actes de lluita i 
transgressio�  quotidians i polí�tics poden adquirir formes artí�stiques…

Volem buscar altres maneres efectives i compartibles de senyalar troballes, processos, camins, formes..., sense que per
aixo�  esdevinguin lí�mits. 

L’art pot ser el llenguatge IL·LIMITAT on proposar noves dimensions allunyades de protocols massa definits. Tota 
creacio�  artí�stica es ja una transgressio�  de lo previsible. Un gest artí�stic indo� mit esdeve�  un acte polí�tic y una possibilitat nova. 

Aquest any la nostra proposta vol incloure i recolzar en la Mostra tot aquell art que per la seva forma i contingut veu 
limitada la seva possibilitat expositiva, volem trencar les barreres entre l’art i la desobedie�ncia civil, entre l’art exposat i l’art 
efí�mer, entre l’art dels museus i l’art del carrer, volem obrir camí� visual i pla� stic a unes alternatives reals i fí�siques, efectives i 
afectives. 

Artistes: penseu en els lí�mits de la pro� pia accio�  artí�stica, denuncieu i desbordeu si e�s necessari els formats, l’espai 
expositiu, i, si voleu, sortiu al carrer, os seguirem! 

Hem vist coses que mai no creurieu (2018)
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Amb aquest motiu es realitzara�  la primera mostra retrospectiva d'art feminista contemporani de Catalunya, que 
constitueix la memo� ria del u� ltims 25 anys de lluites feministes a Barcelona. La mostra anira�  acompanyada d’un programa 
d’activitats que inclou, a me�s de tallers i performances, un seminari on participaran referents de la teoria, de l’art i la lluita 
feminista.

La Mostra FemArt celebra 25 anys d’existe�ncia i de resiste�ncia al circuits de produccio�  i difusio�  d’art patriarcals i 
capitalistes, 25 anys molt productius tambe�  d’objectes artí�stics dissidents que constitueixen la memo� ria dels u� ltims 25 anys de
lluites feministes a Barcelona.

La mostra d’aquesta 25ena edicio� , titulada “Hem vist coses que mai con creurí�eu!, una retrospectiva replicant”, 
s’inaugurara�  el 14 de desembre i busca plantejar una retrospectiva que me�s que una cronologia artí�stica vol donar compte 
d’aquest passat de lluita histo� rica amb ulls del present. L’exposicio� , que es podra�  visitar a Ca la dona, recollira�  a me�s de les 
obres me�s significatives, documentacio�  gra� fica i textual de cada una de les 25 mostres realitzades on han participat me�s de 800
artistes , les quals s’han vist recolzades en front de la manca de prese�ncia en els circuits artí�stics convencionals, encara 
subsidiaris de la ideologia patriarcal dominant.

Amb la mostra, es buscara�  relacionar cadascun dels aspectes i moments d’aquesta histo� ria amb el desenvolupament 
dels moviments socials i les seves lluites sempre en la ciutat de Barcelona com a marc espacial de tensions i conflue�ncies. 
Aquesta mostra, donat el seu contingut i plantejaments sera�  la primera trobada recopilato� ria dels u� ltims 25 anys d'art 
feminista contemporani a Catalunya.

L’esdeveniment anira�  acompanyat d’un Feminari, un programa de debats i confere�ncies on participaran referents de la
teoria, l’art i la lluita feminista a Barcelona i s’abordaran tema� tiques de gran vige�ncia polí�tica com es el paper dels mitjans de 
comunicacio�  a la pra� ctica de l’accio�  social, l’arxiu com a espai de memo� ria radical, els feminismes en el context de l’educacio�  
formal, etc.

FemArt es un projecte de Ca la dona, espai d’accio�  feminista referent a la ciutat de Barcelona. Coincidint amb el final 
de la rehabilitacio�  de l’edifici de Ca la Dona al Carrer Ripoll 25, espai merescut despre�s de me�s de 25 anys d'activitats i 
promocio�  de la lluita feminista, Ca la Dona reclama i promou ara noves dimensions i perspectives dels seus projectes. Aquest 
e�s el cas de FemArt que prete�n evolucionar cap a una Biennal d'Art Feminista emplaçada a Barcelona i amb relacions 
internacionals.

Al mateix temps, s’aprofitara�  el context d’aquesta retrospectiva per presentar la Mostra FemArt Emergent, mostra 
anual adreçada a estudiantes de Belles Arts i organitzada conjuntament amb les diferents Universitats i escoles d’art de la 
ciutat. L’objectiu principal d’aquesta nova mostra e�s reforçar l’educacio�  visual i pla� stica amb perspectiva feminista i amb nous 
valors e� tics i este�tics no discriminatoris. D’aquesta manera, el projecte busca reafirmar la seva posicio�  de refere�ncia dins el 
panorama artí�stic, activista i cultural de la ciutat.


