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MOSTRA “L’àpat transgressor”    
 

CYNTHIA FUSILLO, LESLEY YENDELL, NORA ANCAROLA, YELENA CVE-
JIC, PELIAGUDES, MARGA XIMENEZ, PILAR SÁNCHEZ MOLINA, 

EULÀLIA GRAU COSTA, LIA PLOU, MARI CHORDÀ, TERESA ABAD,
ROSARIO GARCÍA-HUIDOBRO, MARILI ROMERO LUCAS, MARIKA VILA,  

PILAR TALAVERA Y SANDRA LOZANO, ROSA SÁNCHEZ CERRO, 
SOLEDAD VELASCO HERNÁNDEZ, NANI MIRAS, MARINA CUADRA, 

CRISTINA H.ROMERO, MIHOKO ONO, MYRIAM NEGRE, MONTSERRAT
FANDO I MESTRE, CARME SERVALLS MUNAR, ANNA FANDO MORELL,

AURORA PERIANE GONZALEZ, MARIA ROMERO GARCÍA, VICTÒRIA
BENÍTEZ BLANCO, ELISA GARCÍA COLL, ALEXANDRA GARCIA, ESTHER 

DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, SABINA VILAGUT, MALI MOWCKA
 

3,4 i 5 de juny de 2016 
(Hall, UPF Ciutadella)

La participació de la Mostra de FemArt a les Jornades de 2016, amb la instal·lació “L’Àpat Trans-
gressor” va ser tot un repte des de la perspectiva de la radicalitat feminista que les Jornades reclama-
ven. 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 allò que per cada una ho era... Cada servei 
era diferent, molt diferent i “únic”, però la taula assolia la suculència desitjada: la transgressió global 
d’allò previst, fins i tot la transgressió del propi The dinner party, amb la seva evocació genealògica i 
la seva harmònica proposta de nova estètica feminista. Cap cànon, cap moda, cap tema determinava el 
contingut de les obres de l’Àpat, tan sols la voluntat de cada artista de mostrar allò que considerava una 
necessària i contundent rebel·lia feminista.

La taula va constituir un eix que fluïa sense estranyesa en el mig del desenvolupament dinàmic i intens 
de les Jornades:  en tot moment, al llarg dels tres dies, sempre hi va haver dones donat voltes a la 
instal·lació i deixant-se interpel·lar per les obres de les artistes que “posaren sobre la taula” les seves 
produccions específiques per l’esdeveniment. L’art es va mostrar com a mediació immediata i òptima 
entre allò subjectiu i allò públic i moltes feministes reconeixerem o retrobaren la dimensió política de 
l’art.

La Instal·lació de la taula serpentina semblava que es movia lliurement enmig del pati de la UPF com 
un “model reduït”, que diria una estructuralista, senyalant els elements fonamentals de la cultura que 
habitem i que volem transgredir. La contemplació artística, considerada per tant un acte de conei-
xement, interpel·lava, provocava reflexions, comentaris i converses que anaven molt més enllà 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’experiència participativa oberta, no enclaustrada, no “emmarcada” 
de l’exposició , va resultar molt impactant.

Hi va haver 2.500 inscripcions a les Jornades. Ningú va poder deixar de veure la taula!...Mai una Mos-
tra de tan curta duració havia tingut tant públic! A la Cloenda ens va arribar un missatge d’agraïment, 
complicitat i encoratjament de la pròpia Judy Chicago!

Que tremoli el 
patriarcat AVUI 
HI HA SOPAR 
FEMINISTA!
L’Apat Trans-
gressor a la UPF 
(Ciutadella)



Vista general de la 
Mostra FemArt 2016 
(Hall UPF)



(D’esquerra a dreta) 
les obres de:
Fila 1: Teresa Abad, 
Nani Miras, Sabina 
Vilagut, Ester Domin-
guez, Marga Ximenez, 
Nora Ancarola, Marina 
Cuadra, Marili Rome-
ro, Carme Servalls.
Fila 2:  Myriam Negre 
, Aurora Periane, Elisa 
García, Alezandra 
Blanch, Eulàlia Grau 
Costa, Peliagudes, 
Lesley Yendell, Soledad 
Velasco, Anna Fando.



Fila 3: Yelena Cve-
jic, Maria Romero, 
Cynthia Fusillo, Rosa-
rio García-Huidobro, 
Mihoko Ono, Victoria 
Benítez, Cristina 
H.Romero, Mali Mowc-
ka, Pilar Sanchez.
Fila 4: Lia Plou, 
Alexandra García, Ma-
rika Vila, Mari Chorda, 
Montserrat Fando, 
Pilar Talavera i Sandra 
Lozano, Rosa Sanchez.



Inauguració de les Jor-
nades Feministes i de 
l’Àpat Transgressor



Juddy Chicago

Missatge de suport re-
but de la mateixa Judy 
Chicago

Cartell de la mostra 
FemArt 2016 amb la 
imatge d’enguany



TALLER/TROBADA “Còmics feministes: de nines a ninotaires”
 

Sobre el protagonisme de les dones i de les feministes en 
el món de la historieta, l’humor gràfic, el còmic crític i 

la novel·la gràfica des de la transició a l’actualitat, i el 
reconeixement d’una genealogia i valoració de les diverses 

aportacions i produccions pròpies fins arribar a l’èxit 
actual.

 
4 de juny de 2016 (11’30 – 13’15) 
(AULA: 40.012, UPF Ciutadella)

En aquest taller de la ma de Josune Muñoz, filòloga i crítica basca, especialista en còmic feminista 
vàrem recorre l’estranya i desconeguda/silenciada història del còmic i la il·lustració feta per dones. 
Acompanyada de una de les pionera en còmic feminista, Marika Vila, ens mostraren la contundència de 
la imatge abordant amb cruesa temàtiques com la violació, l’abús , l’avortament, etc... y es va establir 
una emotiva relació entre Marika Vila i joves il·lustradores com Núria Frago o Emma Gascó. Totes 
participaren en el taller explicant les seves experiències. Malgrat el temps es va fer curt, va resultar ben 
explícit el desig de recuperar la història i vigència del còmic feminista i de continuar els contactes que 
s’iniciaren en aquest taller. L’acte va acabar en un emocionant homenatge a la nostra Núria Pompeia, 
pionera absoluta de la il·lustració feminista a l’occident europeu, segons va afirmar Josune Muñoz .

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 putón (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 muñequita de papa (Debbie Drechsler), La vida de una niña (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 Ca-
rra), Maternazis/ Mujercitas (Nuria Pompeia), It aint me baby, Womens liberation

Presents a la xerrada, les autores:
Marika Vila 
(Sociòloga, Professora, Tècnica editorial i Dibuixant des dels 70’s. Publica a Trocha, Butifarra!, Ram-
bla, Rampa, El Papus, Barbie de Planeta-DeAgostini. Llibres: Los derechos de la mujer, La familia, 
Cambio polvo por brillo)

Núria Frago 
(Dissenyadora i Il·lustradora. Publica a Estris, Monitor Educador, Cuadernos de Pedagogía, La Directa 
i Pikara Magazine)

Emma Gascó 
(Redactora i Il·lustradora. Publica a Pikara Magazine i Periódico Diagonal. Llibres: Crónicas del 
estallido)

De NINES a 
NINOTAIRES!



Artistes convidades,  
ponents i públic

Marika Vila, Emma 
Gascó i Núria Frago

The great (còmic pre-
sentat durant la sessió)

Twisted Sisters (còmic 
presentat durant la 
sessió)

Il·lustració de Mater-
nasis (Núria Pompeia) 
(còmic presentat 
durant la sessió)



DEBAT “Art feminista?”
 

Compartírem amb les artistes una reflexió/debat sobre el valor de 
la categoria “Art Feminista” i sobre el perill que comporta si 

acaba funcionant com a una categoria històrica, curatorial i polí-
tica capaç de separar, dividir, catalogar o “domesticar” els ob-

jectes artístics.
 

4 de juny de 2016 (15’30 – 17’15) 
(AULA: 40.002. UPF Ciutadella)

L’acte va començar amb la breu exposició de l’experiència artística feminista individual per part de 
quatre artistes que convidàrem a participar en el debat: EULÀLIA (Grau), Eulàlia Valldosera, Mari 
Chordà i Marika Vila. El debat es desenvolupa al voltant de tres qüestions:  
1. Quina és la condició per reconèixer l’art com a feminista? 
2.S’ha de ser dona per fer art feminista? 
3. T’agradaria que hi hagués un museu d’art de dones?

Marika Vila
“El meu terreny és el món del còmic. Com a artista de còmic des dels 60, la principal reivindicació va 
ser la autoria de les dones. Doncs no estava permès o ben vist que una dona tingués responsabilitats so-
bre una obra de còmic (ni guionistes, ni il·lustradores). A part d’aquesta lluita per guanyar terreny a ni-
vell d’autoria també crec que el còmic és una gran eina de llenguatge artístic, i que per tant és una font 
generadora d’estereotips. És per això que és molt important que les autores la utilitzem per visibilitar, 
per utilitzar aquesta intercomunicació del còmic que pot influir i influeix en la creació de la identitat. 
Per tant reivindico també l’art com a una interacció social. Sobre l’etiqueta d’”art feminista” penso que 
les etiquetes sempre són dolentes per una cosa o altra, però tal i com ens trobem hem d’utilitzar totes 
les oportunitats per obrir espais en llocs que encara no en tenim. Tota la història de l’art està escrita per 
homes. Els museus són els homes. Hem de generar context femení com sigui perquè si no sempre serà 
un àmbit masculí.”

Eulalia Valldosera
“Aquests dies hem pogut veure pels mitjans la notícia de les inundacions de França, totes hem vist 
la preocupació per les obres del fons del Museu del Louvre. Obres i patrimoni protegits i traslladats 
per una possible inundació del museu...Encara valorem el patrimoni més que les persones refugiades! 
Penso que s’ha d’acabar amb aquesta visió patrimonial de l’art i que les dones hem d’introduir una 
visió transversal i horitzontal. Si protegim més el patrimoni que les persones, és que la civilització està 
mirant la seva mort. Mai m’he plantejat fer un “art feminista” pero sí que m’he aferrat a idees dife-
rents a les que a mi m’havien educat com a dona. Picasso és l’exemple de com s’ha tractat la feminitat, 
mitjançant la cossificació i negant el paper de les dones com a arrels de la civilització. La dona ha estat 
“la Intocable” i “la Puta” des de la Il·lustració, sempre mirada per l’home. La dona mirant-se el melic 
lluny del seu entorn. Hem de passar a l’acció ja. Les dones tenim l’aventatge de connèixer la tradició - 
les bruixes que guardaven coneixement, els antics matriarcats - tota aquesta recerca identitaria i arrels 
culturals són la nostra clau.”

Quin perill hi ha 
en la categoria 
d’art feminista?



Mari Chordà
“Primerament vull dir que hem de començar per introduir les dones als CV d’ensenyament. També és 
necesari que les dones estiguin als museus, fins i tot al Louvre! De fet, la paritat es donarà en el mo-
ment en que les dones estiguem en igual proporció 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 està de moda. Pel que fa a l’espai d’”art feminista” del Reina Sofia, hem 
d’obligar a que aquest sigui encara més gran i exigir que tots els museus també en tinguin. Per una raó 
ben sencilla: els museus també són nostres perquè nosaltres també els paguem! Són molts els elements 
que encara ens anul·len molt freqüentment, som les cuidadores -primer dels nens, després dels pares- ja 
sería hora que tot això fossin accions col·lectives d’homes i dones. I això és el que hem de plantejar les 
artistes (mitjançant les nostres obres o les nostres maternitats). Prou model Picasso! Però obrim espais i 
escletxes, ja que si no seguirem pagant per merda als museus! Dones artistes: seguiu sent lluitadores!”

Eulàlia Grau
“Quan jo vaig començar, d’artistes erem molt poques i tothom ens mirava amb mala cara durant i al 
acabar la carrera. Les artistes dones hem passat moltes més dificultats que els homes. Pel que fa l’”art 
feminista”: trobo que he desenvolupat obra feminista però, perquè em surtia espontàneament. Encara 
que costi ser dona i artista no hem de deixar que totes les traves ens vencin. Traves que es troben tant 
aquí com també a l’estranger. Les condicions avui en dia no han canviat massa. Sí que hi ha certs ano-
menats “Coleccionistes 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 són homes. La situació segueix sent molt 
complicada, aquí i a tota la resta de paísos on he treballat. Penso que hem de ser nosaltres, les mares, 
que hem d’educar bé els fills per canviar la situació.” 

“Dones artistes:
 SEGUIU SENT 
LLUITADORES!”



Després el públic assistent es va organitzar en tres grups de discussió amb la presencia de les artistes 
convidades, per debatre i contestar les tres preguntes–eix sobre el tema que volíem treballar. I, al final, 
els últims minuts, posàrem en comú les conclusions, de les quals ara us oferim una pinzellada

Quina és la condició per reconèixer l’art com a feminista?
Un art feminista és un art que fa crítica al sistema patriarcal i aquesta crítica té dues línies, una de 
deconstrucció (revertir el discurs) i una altra de construcció (crear nous imaginaris). Un art que parli 
de les dones i del món 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 incidència política que procuri la transgressió dels 
tòpics estètics patriarcals, la transgressió dels significats arrelats de les paraules/Imatges que defineixen 
les dones , la vida , la política…, mitjançant la voluntat generativa pròpia dels llenguatges visuals i 
plàstics 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 perquè no ha viscut l’experiència i l’opressió 
per ser dona en la pròpia carn. Ells poden ser solidaris i també poden fer art de les noves masculinitats 
però no creiem que hagin d’ocupar un lloc de creació artística que no els pertoca. Seria com si una 
dona europea li anés 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 allò que no s’ha vist, ni s’ha dit mai, perquè estava amagat dintre 
un cos colonitzat.

T’agradaria que hi hagués un museu només de dones?
Hi ha un posada en qüestió dels museus com a estructura del sistema patriarcal. Però el museu no 
només discrimina a les dones sinó a tot art que no s’ajusta als seus codis. Els museus com a magat-
zem d’obres d’art i determinants d’allò que estèticament és o no és vàlid, són en sí discutibles com a 
institució 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 això diem sí a un museu de dones, 
a uns espais pel feminisme, com a mínim fins que les nenes rebin de l’escola i del context, uns imputs 
igualitaris. Mentrestant, s’estan dibuixant des del feminisme espais propis creatius i noves perspectives
que superaran el clàssic i masculí museu patriarcal Seria temporalment desitjable un museu tipus arxiu 
que faci una tasca de recuperació d’objectes i de visibilització de l’obre les dones artistes. Amb la
condició 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 perquè les dones han fet resistència des de sem-
pre, han fet HISTORIA. Les artistes feministes fan produccions artístiques i han d’intentar entrar als
museus per la porta gran, perquè fan ART, no perquè fan “feminisme”, com si fos un estil… No s’ha 
d’acceptar la categoria feminista per crear una catalogació museística del que és o ha de ser “l’art femi-
nista”. Per una altra part no existeix una definició unívoca i/o universal del feminisme, com no existeix 
una definició universal de dona que no sigui patriarcal. L’art que es podria dir feminista és aquell fet per 
una dona que no segueix cap consigna patriarcal, que les transgredeix…

BREU VALORACIÓ
El debat va ser sols un inici, és va comprovar que no teníem un codi comú i alternatiu al codi artística-
cadèmic o al codi autistaestètic 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”. És va valorar molt positiu el començament del 
diàleg entre artistes i públic per anar educantse mútuament en la consciencia d’una mirada feminista.
Quant començaven els grups a arribar a unes reflexions consensuades es va acabar el temps i tinguérem 
que tallar, però aquest fet va mostrar la necessitat de les ganes de continuar. Les artistes i les espectado-
res tenien moltes coses a dir i a compartir. FemArt s’ha de fer càrrec d’ intentar satisfer d’aquest desig.

Quina és la condi-
ció per reconèixer 
l’art com a 
feminista?
S’ha de ser dona 
per fer art feminis-
ta?
T’agradaria que hi 
hagués un museu 
d’art de dones?



Persones asistents i 
participants al debat

Artistes convidades i 
ponents



TALLER “Judy Chicago: el plat sobre la taula!”
 

De la col·laboració entre Josune Muñoz i Judy Chicago sorgeix 
un taller on, a partir de la pràctica, l’experimentació i la 

col·lectivitat, es generen alternatives simbòliques reals i femi-
nistes al patriarcat. 

4 de juny de 2016 (17´30-19’15) 
(AULA: 40.S14, UPF Ciutadella)

Josune Muñoz (Bilbao, 1967) és filòloga i crítica literària feminista, especialista en literatura femenina 
i en còmic feminista; ha escrit nombrosos articles i ha participat en diverses antologies d’estudis de gè-
nere i crítica queer. L’any 2003 funda a Bilbao el Centre SKOLASTICA, on des de llavors desenvolupa 
i dirigeix un ambiciós projecte bilingüe dedicat a realitzar cursos, tallers i seminaris centrats en divulgar 
la literatura, l’art i el còmic feministes.

Josune Muñoz - que havia dissenyat el taller amb la pròpia Judy Chicago quan aquesta va visitar Bilbao 
per l’exposició “¿Por qué Judy Chicago?”, el 2015 - va impartir el taller de la següent manera: 
La primera part va consistir en recuperar i recordar mitjançant la projecció d’imatges les idees de Judy 
Chicago per començar a reflexionar sobre la mirada feminista. A continuació va establir un diàleg con-
textualizador entre l’obra de Judy i l’obra d’altres artistes feministes. Murals, còmics, cartells, dibuixos, 
pintures, escultures, instal·lacions, etc., de dones... sorprengueren i pal·liaren l’absència habitual 
d’imatges feministes en la història de l’art.

A partir d’aquí s’establiren grups màxim de 4 persones per tal de discutir i plasmar de forma pràctica 
el que pensaven i compartien i amb tot tipus de material que hi havia al taller realitzaren un projecte 
artístic amb sentit i mirada feminista...

ARTISTES PRESENTADES
Judy Chicago en relació 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 Vasconce-
los, Louise Bourgeois.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PLAT SOBRE 
LA TAULA!



Participants del taller i 
Josune Muñoz

Participants treballant 
en una proposta

Manualitats creades 
durant el taller

Juddy Chicago a la 
seva exposició de Bilbo




