


Quatre paraules que pretenen imitar la simultaneïtat expressiva de les 
arts visuals i plàstiques i que volen convidar les artistes a parlar d’allò 
que no es parla, a mostrar allò que no es veu, a canviar allò que 
sembla immutable...

La menopausa és una vivència específica de cada dona en concret i de 
totes les dones del món. La interessada interpretació patriarcal li ha 
donat un caire quasi dramàtic:  “és un final, una pèrdua de funció, les 
dones deixen de ser fèrtils i objectes de desig, ja no són útils”. Moltes 
ho han viscut i ho viuen amb desolació i, deprimides, ho amaguen 
com si fos vergonyós.

Tot això es mentida!! És una gran mentida!! I ja és hora de que em 
parlem entre nosaltres en veu alta, descaradament!!! 

La menopausa és la pèrdua definitiva d’una pèrdua periòdica. Perdre 
una pèrdua es un guany ( - x - = +) i s’agafa lleugeresa. I aquesta 
pèrdua miraculosa passa a la maduresa de les dones, quan, precisa-
ment, 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 allò que no ens 
agrada. 

La menopausa pot ser una època esplèndida si es fa insubmissa a tot 
allò que se n'espera, si es practica una política exigent i radical amb 
una mateixa i amb el món.

Donar la volta al significat tradicional de la paraula menopausa és tan 
important com viure la vida d’una altra manera. I allò que canvia en 
les dones, per força fa canviar al món. O no és això la revolució perma-
nent i irreversible que s’atorga al feminisme? 

Trenquem definitivament el tabú, centrifuguem el concepte MENO-
PAUSA des de la rebel·lia i expandim-lo a tot arreu per tal que les 
dones ja no tinguem mai més por d'arribar-hi i tant de bo que, quan hi 
arribem totes, el món ja hagi canviat moooolt!

DÍSCOLA MENOPAUSA, POLÍTICA RADICAL... 
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Programació Fem Art 2013

Dijous 3 d’oct./ 19h
Inauguració Fem Art 2013 “Díscola Menopausa-Política radical”. Mostra d’Art 
de dones. Entrega del premi especial del jurat.

Divendres 11 d’oct./ 18.45h
Taller de poesia dinàmica “Alquímia d’Aigua i de Foc”. A càrrec de la poetissa 
FFF i l’artista Mireia Bastet.

Dijous 17 d’oct./19h
“No és la menopausa, és el capitalisme, stupid!”, col·loqui amb Ainhoa Irueta i 
Júlia Ojuel Solsona, activistes feministes que treballen com a metgesses de 
família a la sanitat pública.

Dissabte 19 d’oct.

de Fem Art. 

Dijous 24 d’oct./ 19h
Presentació del llibre “Dimensió XX”, de la Facultat de Belles Arts, a càrrec 
d’Eulàlia Grau.

Dijous 31 d’oct./ 19h
Cloenda de la Mostra de Fem Art 2013.


