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Des de fa 25 anys, FemArt, en permanent diàleg amb el desplegament dels feminismes 
contemporanis i els moviment socials anticapitalistes i antipatriarcals, acull i difon les 
inquietuds de moltes dones, lesbianes, trans..., de molts cossos dissidents, en forma de 
expressions artístiques visuals i plàstiques que s’exhibeixen en una mostra anual. 

La producció d’aquestes artistes s’exposa i es “mostra” lliure i desactivadora de les 
pressions i controls que el sistema imposa a les institucions artístiques i culturals. La Mostra 
entén l’art com a espai de trobada i d’estímul a mirar d’una altra manera per tal de generar 
possibilitats de pensament diferents i dissidents. És per això que mai hem volgut participar 
de les tendències mercantils, individualistes i encara esteticistes del circuits de l’art oficial. 

Hem fet, dit i expressat des de l’activisme, des de la col·lectivitat i des de la resistència, el 
que realment ens “ha donat la gana!” ho hem transmès i expandit mitjançant imatges 
insubmises i lectures visuals radicals i feministes. 

Hem volgut auspiciar processos de sensibilitats i pensaments diferents, alternatius, crítics i 
transgressors ... i ho seguirem fent! 

Hem esquinçat la història i hem teixit memòria i arxiu, hem generat xarxa d’artistes 
feministes i un públic crític i fidel i ens hem convertit en còmplices de primera línia del desig 
social, cada vegada més extens, de transformació del món.

Les dones que actualment constituïm l’equip de FemArt volem, amb la publicació d’aquest 
catàleg-llibre, agrair, celebrar i compartir el llegat artístic i social que s’ha construït 

mitjançant totes les Mostres de FemArt des de 1992 .

        Equip FemArt
       Barcelona, 2019
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FemArt i Ca La Dona
Teresa Sanz Coll

Els espais no patriarcals s’han d’inventar, 
generar, cuidar i fer créixer. En ells
s’experimenten relacions polítiques alter-
natives, cap a dins i cap a fora, que els
sistemes de poder no poden preveure ni 
controlar. Són espais d’un gran potencial
creatiu.

Fa prop de 30 anys, Ca la Dona neix i es 
construeix com espai que vol ser lliure i 
feminista. L’origen va ser l’okupació prag-
màtica d’un espai inexistent/inventat i 
aquest lloc, tanmateix real, s’expandeix dia 
a dia, és il·limitat, física i simbòlicament, 
com ho són les dimensions del món lliure 
desitjat.

Ca la dona és un reducte aglutinant de 
sensibilitats descartades per les
“democràcies post-feixistes”, on es manté 
un estat d’alerta en conflicte permanent
amb les remodelacions neoliberals/colo-
nials/masclistes del món. La atenció i cura -
impossibles fora de l’espai- de les relacions 
en conflicte desenvolupen i practiquen 
noves perspectives que busquen i troben 
complicitats, també arreu del món.

Fa 25 anys vam començar a documentar vi-
sual i plàsticament aquesta petita/gran/im-
parable història, amb un projecte aparent-
ment senzill i de projecció reduïda, quasi 
interna: una Mostra d’art de dones. Avui, ja 
fent arqueologia, descobrim moltes capes 
concretes que ens il·lustren la insubmissió 
feminista: desitjos, mancances, canvis, con-
crecions i desig d’extroversió. Mai s’hagués 
pogut produir el desplegament del projecte 
sense habitar l’espai d’afinitats feministes 
i de lluita de Ca La Dona, un lloc sòlid per 
abordar conflictes de definició, constitució i 
vàlua. Any rere any i paral·lelament a les in-
quietuds, accions i lluites socials i polítiques 
del moment. S’ha produït dins aquesta 
casa un esdeveniment creatiu, reflexiu i 
independent que ha qüestionat no sols els 
discursos, sinó també l’imaginari que ens 
ha volgut -i ens vol encara- governar. Les 
Mostres de FemArt han constituït confluèn-
cies periòdiques de produccions artístiques 
de dones, lesbianes, trans..., de tot arreu, 
que “repliquen” un lema inquietant, 
consensuat i proposat per les feministes de 
Ca la dona.

Aquest fet deixa petjada mitjançant la ma-
terialització física d’imatges alternatives als
discursos imposats, patriarcals, capita-
listes, colonials, racistes, homòfobs,... No es 
tracta sols de practicar mecanismes de re-
sistència i lluita antisistèmica, sinó, i sobre-
tot, de generar noves imatges que treballin 
sobre el buit i el silenci que s’ha aplicat
històricament a les dones i a totes les iden-
titats considerades “de segona” pel
patriarcat.

El procés de desenvolupament del pensa-
ment i l’imaginari feminista s’ha vist
clarament representat en el pas de la 
concepció artística de la representació 
femenina real o simbòlica com a víctima i 
resistent, a la visió més conceptual, però 
contundent, d’un imaginari on allò femení 
esdevé insubmís, afirmatiu i premonitori. 
Fet que suposa ja unes pràctiques fora del 
marc patriarcal.

Ara, amb la perspectiva d’un quart de se-
gle, moltes podem constatar i transmetre la
importància d’aquests espais vius i 
d’aquestes imatges que promouen pràc-
tiques relacionals allunyades d’aquelles 
condicionades per uns sistemes que ens 
exploten, oprimeixen i violenten. Podem 
constatar el gaudi d’un reducte de llibertat 
i de creació que mostra i demostra dia a dia 
que un altre món existeix.

La independència de la mostra anual res-
pecte als circuits comercials i institucionals 
de l’art ha expressat, amb mitjans senzills i 
en ocasions precaris, les potencialitats de 
les produccions artístiques i el seu valor 
quan es posen en relació mediàtica amb els
moviments socials i crítics. De tal manera 
que practiquem des de fa anys el que avui
pretenen fer els museus i les sales expo-
sitives davant la crisi d’interès i de sentit 
que pateix el sector: fer de l’art un instru-
ment a l’abast de tothom que esdevé l’ex-
pressió humana i social més lliure possible.

Al llarg de 25 anys, cada mostra ha estat un 
“contracant”, una rèplica i una proposta.

Com a exemple explícit recordarem dues de 
les mostres del ventall. L’any 2004, en la
mostra Intervencions públiques, totes les 
obres van ser performances al carrer,
contestant i replicant el “luxós” planteja-
ment del Fòrum Olímpic del mateix mo-
ment.
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Una de les intervencions més crítiques i 
potenciadores d’aquest procés va ser la
presentació de la Venus de Barcelona, de 
Marta Darder, que es va fer a l’aire lliure, 
a la plaça del MACBA. Allí es desvelava el 
descobriment de una “suposada” troballa
arqueològica i, quan l’anaves a veure (hi va 
haver cues de dones curioses), et trobaves 
amb un mirall que et retornava la teva 
imatge. O podem rememorar la mostra 
Díscola menopausa, política radical! del 
2013 i assenyalar com va commoure
artísticament i sorprendre el tema que mai 
havia sortit a la Història de l’art ni cap
objecte artístic havia replicat el concepte. O 
la mostra Cos desobedient de 2014, que
posava imatges a un concepte socialment 
necessari...

Cada mostra ha desenvolupat no sols una 
crítica de la concepció patriarcal del tema
proposat, sinó un autèntic contra-discurs 
alternatiu i feminista a través de les imat-
ges. Els 25 anys d’aquesta insòlita produc-
ció esdevenen un document d’indub-
table valor històric així com un merescut 
reconeixement a l’espai viu de Ca la Dona.

Aquesta és una mostra de les diferents 
mostres i del seu sentit.
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1992. Mostra de creativitat de dones.
La creativitat de les dones ha de sortir de 
l’ombra! (grup FES-LU )

1994. Les dones Fem art
Avantatges de ser dona artista
-No haver d’avergonyir-te quan et quali-
fiquin de geni.
-Posar la teva fotografía en una revista 
d’art usant una màscara de gorila (del 
Manifest de les Guerrillas Girls).

1995. Les dones Fem art
L’art és la meva vida i la meva vida es art. 
(Yoko Hono)

1997. Les multimèdies
Sota la premisa de reivindicar una vegada 
més el paper de les dones artistes (…) el 
col·lectiu MULTIMEDIAS presentarà una 
obra (…) conseqüència d’una interessant 
forma de treballar plegades en les análisis i 
l’acció feminista de l’art.

1998. Gènere i identitat
Des de diferents discursos, experiències, 
disciplines i tècniques artistístiques, les par-
ticipants ens aniran descobrint l’art de do-
nes i les múltiples identitats que el generen

1999. Ull públic , mirada de dona
Aquesta òptica, aquesta nova mirada ens 
ha portat, enguany, a posar al centre de 
l’exposició una técnica que les artistes 
participants desenvoluparan lliurement: la 
fotografia i el treball de la imatge.

2000. Noves @rtistes
Una mujer sin un hombre, es como un pez 
sin bicicleta. (Gloria Steinem)

2002. De reflexes i reflexions
(…)autorrepresentacions d’una dona que, 
en construir-se com a imatge, s’estava 
construint com a subjecte…una dona única i 
irrepetible, molt allunyada de la dona.
(Bea Porqueres)

2003. Desig
(…) desplaçar-nos del règim modernista que 
cercava ‘el plaer en la veritat del plaer’ cap 
un règim postfeminista que treballa el plaer 
de construir nous plaers. (Montse Rifà Valls)

2004. Intervencions publiques
Pretendo la centralidad de la periferia para 
ello soy artista. (Teresa Abad Carles)

2005. Les pors
La pantalla de cinema representa l’altra 
escena, aquella en la qual habiten els 
nostres fantasmes(…) El que ens amenaça 
constantment en les imatges és
l’emergència del desig prohibit. (Mercè Coll 
de Drac Màgic)

2006. La casa
Tot sembla tan senzill. Quatre parets/ fan 
una casa. Un home i una dona,/ un fill. Una 
taula, quatre cadires,/ o un llit per dormir, 
néixer, morir./ Tot sembla tan senzill, si fos 
així!  (Montserrat Abelló)

2007. El temps
(…) Hi ha un canvi significatiu del model 
econòmic industrial cap a un model de 
serveis i marcat per una profunda femi-
nització del món del treball. (Dolo Pulido)

2008. Cuidadania
Cuando a la casa del lenguaje se le vuela 
el tejado y las palabras no guarecen, yo 
hablo. (Alejandra Pizarnic)

2009. Arts i feminismes
Los hombres temen que las mujeres se rían 
de ellos. Las mujeres temen que los hom-
bres las asesinen. (Margaret Atwood)
¡Las chicas buenas van al cielo y las malas a 
todas partes! (Helen Gurley)
Las capacidades se demuestran únicamente 
cuando se realizan. (Simone Parks)

2010. Higiene i neteja
Ninguna mujer tiene un orgasmo limpiando 
el suelo de la cocina. (BettyFriedan)

2011. Revoltes
La revolta és l’entrada irreversible cap un 
altre paradigma.
La revolta és la nostra mística, sinònim de 
dignitat (Júlia Kristeva)

2012. Afinitats
La proposta pretén aprofundir sobre la idea 
de relació activa i positiva . El sentiment 
d’afinitat ens fa sortir de nosaltres mateixes 
i pensar en allò de l’altre, en allò altre que 
ens resulta afí (per estrambòtic que sigui); 
es tracta d’un concepte relacional, dinàmic 
i creatiu.

2013. Díscola menopausa, política radical
La menopausa és una pèrdua definitiva 
d’una pèrdua periòdica. Perdre una pèrdua 
és un guany ( - x - = +) i comporta 
lleugeresa. I aquesta pèrdua (...) passa 
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quan les dones tenen el sexe i el cervell 
experimentats i preparats per gaudir, fer, 
triar, incidir, compartir, resoldre... i per can-
viar allò que no ens agrada.

2014. Cos desobedient
El cos és el nostre últim reducte de resistèn-
cia als discursos normatius. La història del 
feminisme, (...) és una història de cossos 
desobedients. (...) la qual cosa ens ager-
mana a tots els cossos del món que no 
accepten les categories sexuals, de gènere 
o de condició que ens imposa el sistema 
patriarcal.

2015. Contramemòria: oblidem l’oblit
Fer del joc artístic creatiu, super-real, re-
significatiu, tendre, divertit, irònic, irre- 
verent, provocatiu... ,un acte revolucionari 
a-temporal: imaginar i fer allò que hagués 
pogut ser i no fou, però que pot ser encara.

2016. L’Àpat transgressor
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”(…) la 
taula assolia la suculència desitjada: la 
transgressió global d’allò previst, (…)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 con-
tundent rebel·lia feminista.

2017. Il·limitades
L’art pot ser el llenguatge IL·LIMITAT on 
proposar noves dimensions allunyades 
de protocols massa definits. Tota creació 
artística és ja una transgressió de lo previ-
sible. Un gest artístic indòmit esdevé un 
acte polític i una possibilitat nova…

*Tots els paràgrafs que acompanyen el 
títol de cada mostra han estat extrets dels 
pròlegs i dels articles publicats als catàlegs 
de cada una o de expressions i dites que 
s’utilitzaren en cada exposició.
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FemArt: recorregut i zumzeig
Anna Fando

Les replicants hem instal·lat una cartografia 
en construcció que ens serveix com a intro-
ducció de la Mostra Retrospectiva FemArt 
2018. Hem disposat un seguit d’imatges a 
la paret formant una constel·lació ex-cèn-
trica que mostra els cartells de les Mostres 
que FemArt ha desenvolupat des de l’any 
1992, un recull de la memòria històrica on 
s’incriu el projecte i que planteja un seguit 
de relacions amb fets històrics destacables 
o campanyes de protesta i reivindicacions 
del moviment feminista. A primer cop d’ull 
ja es pot interpretar que les exposicions, en 
molts casos, emplacen els debats polítics 
del moment i els activen des de les con-
vocatòries i les temàtiques de la mostra. 
Aquest fet converteix FemArt en un motor 
de resposta cap a les diferents realitats que 
l’han travessat. En una investigació més 
profunda, el primer que ens trobem, és que 
per analitzar i entendre el projecte FemArt 
és necessari situar-lo en la intersecció del 
circuit artístic de la ciutat, els espais de 
denúncia anticapitalistes i del àmbit del 
moviment feminista. I, per tant, requereix 
d’una aproximació tant des de la teoría i la 
crítica artística, com des de la crítica social 
i la teoria feminista. És degut a aquesta 
situació d’intersecció, que el projecte ha 
resultat incòmode en moltes ocasions: 
per una banda, dins del mateix àmbit de 
l’activisme feminista, on s’ha questionat 
la utilitat de les pràctiques artístiques; per 
altra banda,  els seus plantejaments sobre 
la concepció d’un art com a agent transfor-
mador polític i social, s’han posat en dubte 
des de l’àmbit artístic. Tal com planteja 
Julia Lull, membre de FemArt, “som massa 
alternatives per l’alternativa” (1).  A conce-
qüència d’aquestes percepcions, el projecte 
ha quedat apartat teòricament d’alguns 
feminismes i fora dels circuits artístics de 
la ciutat (institucionals i alternatius). En 
aquest sentit, alguns agents artístics han 
questionat la qualitat de la mostra, que 
sempre ha donat més pes al missatge 
que als cànons; però és justament aquest 
rebuig al cànon o el seu desconeixement el 
que ha impedit que la mostra s’expliqués 
en el món de l’art. 

La reputació del projecte dins de l’ac-
tivisme feminista és ben diferent, a dia 
d’avui constitueix un dels principals pro-
jectes de Ca La Dona (CLD). FemArt es va 

fer un lloc a l’activisme de CLD a partir de 
debats interns, sobretot per convèncer les 
crítiques que provenien dels activismes
feministes dedicats a respondre les 
emergències socials i els feminismes 
històrics. En contraposició, degut a la falta 
d’un debat artístic i d’una enunciació políti-
ca de FemArt portes enfora, però també 
degut a la manca de suport d’alguns agents 
feministes establerts en l’àmbit cultural 
com serien historiadores o crítiques d’art, 
la seva presència en l’àmbit cultural ha 
estat minoritària.

Retrocedim fins a principis dels anys 
noranta: joves artistes s’agrupen, plantegen 
pràctiques artístiques col·laboratives i tras-
lladen debats artístics als espais públics. Tot 
està per fer, ja que, tal com apunta l’artista 
Marta Vergonyós, “el territori de Catalunya 
i Barcelona era un desert” (2), les joves 
artistes estudiants no tenien referents 
propers. Tot just començaven a estudiar els 
treballs de les artistes feministes 
nordamericanes dels anys 70. A la facultat 
de Belles Arts, professores com Assumpta 
Bassas i Victòria Combalia comencen a 
introduir genealogies artístiques feministes. 
Tal com explica la teòrica i artista Nora 
Ancarola, en aquella època s’hi poden dis-
tingir un seguit de perfils d’artistes, entre 
les quals hi trobem: les que coneixien els 
cànons americans de l’art feminista que 
eren de classe alta i podien viatjar,  i les 
que, alienes al estil internacional, s’estaven 
inventant una escena que començava des 
de l’experimentació de petits grups autò-
noms que, inspirades per les poques 
teories artístiques que els hi arribaven, de-
nunciaven principalment que la presència 
femenina en l’exhibició artística en el terri-
tori era desigual. Grups com Tenses, ARTª,  
Agrias, Multimedias, comencen a sorgir des 
de Belles Arts o des del moviment okupa.

Carme Porta, secretària i coordinadora de 
CLD, del 1991 al 1999 explica la motivació 
per omplir l’antiga seu de l’associació, 
situada a la Gran Via, amb una mostra d’art 
feta per dones: “ajuntar les dues coses i 
donar visibilitat per una banda, però alhora 
fer un discurs de, diga-li impacte o l’efecte 
diguem-ne transformador de l’art doncs 
és important: ho era en aquell moment i 
segueix sent-ho ara”. (3) Així doncs, l’ob-
jectiu principal recull les preocupacions 
de les artistes de l’època i genera un espai 
d’exhibició propi. Propi en el sentit que 
les dones que hi exposen són persones 
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convidades que es dediquen a l’art o que 
tenen un perfil creatiu (amb una concepció 
àmplia del terme). La primera mostra, per 
tant, es conforma a partir de l’exposició 
de treballs de dones properes a CLD i de 
la iniciativa del grup Fes Lu (Festivitats 
Lúdiques). L’exposició té un caràcter intrín-
sec: situada dins de la pròpia casa (més ben 
dit pis, en aquells anys) tan sols és consu-
mida per les pròpies sòcies o usuàries que 
hi passen. Aquesta manera de fer caracte-
ritza les primeres mostres dels anys 1992, 
1993 i 1995, unes mostres d’amigues que 
aviat s’obren cap enfora. Engegar el pro-
jecte requeria convicció i resistència, així ho 
recorda Carme Porta  “Allà no tirava ningú 
més! Al principi era jo i jo! [...]  I després 
durant molt de temps vam ser la Dolo i jo 
soles. Els equips es van anar conformant 
més tard i clar, suposo que, quan les coses 
ja estan més definides i tenen més prestigi, 
tot agrada més. Clar ara, FemArt és molt 
fàcil, ara és molt xulo, és un projecte xulo, 
perquè hi ha un espai xulo, no tens un 
quart pis de merda que a la sala d’exposi-
cions hi ha una barra de bar, passa tothom 
perquè té reunions...”. (4)

L’any 1997 FemArt s’apropa als grups 
d’artistes d’experimentació autònoma i 
cedeix el seu espai i recursos (molt pocs) 
a les artistes emergents d’aquests grups. 
En motiu de l’organització de la Mostra 
FemArt, algunes artistes creen Las Multi-
medias, un grup format per: Cristina Font, 
Katia Gens, Angela Gutiérrez, Silvia Jaure-
gui, Lorena Valdepérez, Susana Noguero, 
Victòria Barceló, Guiomar Pérez i Marta 
Vergonyós. Aquest mateix grup dona nom 
a l’exposició del 1997, que deixa de ser 
una “Mostra” (entesa com a mostrari) i 
inclou una preocupació pel comissariat 
i la base teòrica del projecte. L’equip de 
treball generat, el grup Multimedias amb la 
coordinació de Dolo Pulido i Carme Porta, 
veu la necessitat de transgredir els límits 
espaials de CLD. Per primer cop, la mostra 
es planteja fora de CLD i s’instal·la una obra 
col·lectiva a la Banana Faktory. Paral·lela-
ment, FemArt obre un debat intern a Ca La 
Dona i comença a superar l’estigmatització 
dins de l’activisme feminista. Aquest procés 
el descriu Cristina Font, artista i membre 
de FemArt en les primeres edicions: “Com 
a artistes, com a gent creativa, no ens sen-
tíem còmodes tampoc en les associacions 
de dones, perquè a vegades, ens sentíem 
una mica poc enteses, no? Perquè venien 
de tot un grup de dones militants que eren 

dones molt marxistes [...] amb unes tesis, 
a vegades, poc flexibles [...] abans l’art es 
considerava una cosa burgesa, també, una 
mica la idea nostra era de fer-nos sentir 
a les nostres pròpies, intentar portar en 
el discurs del feminisme una visió més 
complerta”. (5) La incorporació d’aquestes 
noves pràctiques empenyen que les 
membres i col·laboradores de FemArt 
defensin el seu paper com a activistes que 
fan servir l’art per generar canvis en les 
formes establertes de l’activisme feminista, 
per generar obertures i escletxes en alguns 
grups que estaven més polititzats i menys 
disposats a acceptar canvis.

Aquesta primera escena de l’impuls a base 
de grups autònoms, la introducció d’estu-
dis feministes a la universitat i la visió que 
ha senyalat Carme Porta per acostar-se 
a les dones artistes i posar a disposició 
d’aquestes CLD, acaba mutant en una con-
solidació del projecte. En la segona escena 
hi trobem la gestió del projecte a base de la 
demanda de subvencions a l’Institut Català 
de les Dones (ICD) i a l’Institut de Cultura 
de Barcelona (ICUB), la contractació de 
persones que duen a terme el comissa-
riat d’una manera professional i l’establi-
ment de les pràctiques de la proposta de 
temàtiques i de convocatòries obertes que 
arriben cada cop a més espais. Si en la pri-
mera etapa els equips eren més canviants i 
es coordinaven a través de la secretaria de 
CLD, en aquesta segona etapa es consolida 
el grup FemArt i aconsegueix l’autonomia 
que el caracteritza fins als nostres dies: 
un grup específic que es reuneix sota el 
paraigues de CLD. FemArt viu moments 
de creixement i consolidació.  És l’inici del 
mil·leni, la mostra deixa de ser analògica 
per tornar-se digital. És l’època en què 
apareix el Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison (CCDFB), un espai 
pensat per albergar formació artístico-
tècnica, les activitats i les produccions 
culturals fetes per dones, fruit d’una etapa 
de demandes i reivindicacions d’un espai 
que havia estat seu de la Biblioteca Popular 
de la Dona i l’Institut de Cultura Popular, 
ambdós fundats per Francesca Bonne-
maison. L’obtenció de la Bonnemaison 
obre una etapa de debat sobre com ha de 
ser la gestió del centre, una crisi en la qual 
es repensen o defensen diversos models 
de gestió que confronten les pràctiques 
assembleàries i el treball horitzontal amb 
models més jeràrquics propis d’institucions 
públiques o organismes privats. 
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La constitució d’un nou model de gestió 
dóna pas a l’escisió o expulsió d’un seguit 
de persones i col·lectius. Tal com recorda 
Assumpta Bassas, el conflicte fruit de la 
reestructuració del CCDFB “va ser molt trist 
i molta gent encara està avui en dia ferida”.
(6)

Amb el viratge polític cap a les esquerres 
tant a Espanya amb el PSOE, a Catalu-
nya amb el tripartit o Barcelona, i amb la 
creació i consolidació de departaments 
públics dedicats a la Dona, FemArt viu 
una època de suport econòmic important, 
amb pressupostos que s’eleven a 18.000€, 
procedents de subvencions de l’ICUB i part 
del pressupost de CLD (aquesta xifra repre-
senta el màxim històric i correspon a l’any 
2007). En aquesta època, FemArt s’expan-
deix fora dels límits de la Casa, ja situada 
al principal del número 38 del carrer Casp, 
i suma forces amb espais com la llibreria 
Pròleg, l’espai MX 1010, Galeria Safia, Niu, 
etc. com a localitzacions habituals d’ex-
posició. Per altra banda, Marta Darder, la 
persona encarregada de comissariar les 
mostres dóna un nou aire als catàlegs i a les 
activitats que envolten les exposicions. Així, 
els catàlegs es publiquen gràcies al pressu-
post i compten amb la col·laboració de 
nombroses acadèmiques i artistes. 

L’equip FemArt es desestabilitza a causa 
de conflictes interns i de l’aparició de les 
retallades degut a la crisi econòmica que 
comença l’any 2008. L’any 2011, coinci-
dint amb l’any que CLD aconsegueix l’espai 
nou que cedeix l’Ajuntament (actual seu 
del carrer Ripoll 25), FemArt està a punt 
de desaparèixer. Amb paraules de la Dolo 
“Cuando no tienes dinero, no puedes vivir 
una crisis”. Era la crisi del trasllat i tal. Quan 
jo vaig marxar hi havia la crisi de l’espai. 
I també en un moment donat, pensava que 
havien de passar d’altres coses noves ja, 
a la mostra”. (7) Per fer front a aquesta 
crisi, l’equip FemArt proposa la mostra 
“Revoltes”, tota una declaració d’intencions 
que dóna la volta a la situació i apel·la (o 
demana) l’ajut de les artistes que havien 
passat per la mostra poder produir una 
exposició retrospectiva. Tal com recull el 
text comissarial “La revolta, segons Júlia 
Kristeva [...], és necessària per anar cap en-
davant; però re-volta també vol dir tornar 
cap enrere, re-mirar-se, re-pensar-se, per 
agafar embranzida i fer un salt qualitatiu”. 
(8) La revolta és produeix també en el si de 
l’equip FemArt, on es comença a treballar 

en un comissariat grupal des del qual es 
gestiona col·lectivament la mostra: “Es trac-
tava de resignificar el disgust i convertir-lo 
en força.”(9) I en plena crisi de mudança 
d’espai on tots els grups de CLD tenien els 
seus materials en caixes, la mostra es va 
desenvolupar en espais alternatius. 

Els problemes econòmics persisteixen a 
FemArt (com en molts altres grups fe-
ministes) i s’estableixen sota pressupostos 
que van dels 3000 als 6000 euros amb els 
que es poden contractar el muntatge i el 
disseny de les mostres. Els nous equips, 
que continuen la pràctica del comissa-
riat col·lectiu, sovint són crítics i debaten 
les noves necessitats i la vigència de les 
pràctiques establertes a les mostres. Així 
mateix, afloren preocupacions sobre la 
recepció de la mostra en l’àmbit artístic, la 
presència als mitjans o a l’esfera pública o 
la pròpia responsabilitat sobre la memòria 
històrica creada pel propi projecte. L’any 
2013 s’impulsa l’Arxiu FemArt, que fa re-
descobrir l’abast i la riquesa de les mos-
tres. Des de la precarietat, el projecte perd 
empenta fins a arribar a l’any 2015, quan 
FemArt es queda sense cap subvenció, i per 
tant amb un pressupost d’igual a zero. Altre 
cop resistim. Anem a la Contra. L’exposició 
de l’any 2015 s’anomena Contra-memòria i 
suma els esforços d’un grup més nombrós 
d’artistes, activistes i historiadores de l’art 
que actúa amb la intenció d’aprofundir en 
el debat teòric de la pràctica artística com 
a mitjà de crítica social, cosa que es veu 
traduit en la temàtica proposada d’acord 
amb les preocupacions i vindicacions 
sorgides des de l’àmbit cultural i feminista 
i en la reformulació de l’estètica a partir de 
referents històrics reivindicats per FemArt. 
El canvi en la manera de plantejar la mostra 
té èxit, el projecte es reposiciona i agafa 
un nou aspecte més compromès. Aquest 
èxit es pot visualitzar a partir de la mostra 
de l’any 2016, feta en col·laboració amb 
les Jornades Radical-ment Feministes, amb 
una afluència de públic que es va elevar 
fins a les 3000 persones, també podem 
mesurar l’èxit a partir del Premi del Públic 
Maria Aurèlia Capmany otorgat per l’Ajun-
tament de Barcelona l’any 2017. Després 
de la finalització de les obres de rehabi-
litació de CLD a principis de l’any 2018, 
FemArt compta amb un espai d’exhibició 
propi, despatx i magatzem a l’edifici.

Enguany, podem mirar enrere i analitzar 
aquests 25 anys de projecte en part, tam-
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bé, gràcies a la feina realitzada des de l’Ar-
xiu i de la preocupació de revisar i activar 
la memòria pròpia. Per aquest motiu hem 
desenvolupat una mostra retrospectiva, 
que representa la tercera mostra retrospec-
tiva organitzada a FemArt (les anteriors del 
2009 i del 2011 també ho van ser), però 
en aquest cas vol ser també una mostra 
“replicant”, que vol recollir les respostes i 
propostes estètiques i polítiques que han 
tingut lloc a FemArt. Ens adonem, al mateix 
temps, de la presència de moltes artistes 
que compten amb un reconeixement dins 
de la institució artística o en el mercat de 
l’art, sense oblidar reivindicar i posar en 
valor la manera de fer de la Mostra que 
possibilita el contacte d’artistes amb una 
gran reputació pública amb artistes emer-
gents, amateurs o artistes desconegudes. 
D’aquesta manera, FemArt, defensa la vo-
luntat de situar-se en contra la elitització 
artística i cultural, que representa un dels 
seus principals plantejaments.

Investigar FemArt és resseguir una història 
de zumzeig, d’onades que en alguns anys 
s’acosten a les maneres de fer de les 
institucions artístiques i, a vegades, se 
n’allunyen per alinear-se amb les preocu-
pacions del feminisme històric, onades que 
s’acosten als feminismes transgressors i 
radicals, als feminismes marginals i onades 
que s’encarrilen en el sector artístico-cul-
tural contemporani- paral·lel. La recerca 
em porta a considerar FemArt un projecte 
de possibilitats, afinitats, discrepàncies, 
estabilitat i crisi que recau sobre l’esque-
na d’aquelles que l’han fet possible i que 
han discutit sobre cadascuna de les pro-
blemàtiques que ha hagut d’abordar. Una 
memòria col·lectiva travessada per les mo-
bilitzacions i les teories dels feminismes de 
la ciutat, on es pot veure la transformació 
de la concepció dels feminismes i la intro-
ducció de noves mirades i on es pot com-
provar la porositat dels diferents equips 
comissarials de la mostra.  En aquest sentit, 
revisar la trajectòria de la mostra permet la 
reflexió sobre l’obertura dels subjectes del 
feminisme, la dificultat d’accés de les dones 
a l’àmbit cultural (exhibició i producció), les 
tendències artístiques, la incorporació de 
pràctiques artístiques a l’activisme. Tant-
mateix permet generar una revisió crítica 
afrontant la qüestió de l’estètica feminista, 
els conceptes de l’art femení i l’art femi-
nista o l’art fet per dones i els tòpics fe-
ministes proposats com a temàtiques de 
la mostra. De manera que sorgeixen pre-

guntes entorn a la contribució de FemArt 
en la introducció de discurs feminista 
en l’àmbit artístic, la importancia sobre 
generar una xarxa d’artistes i cuidar la seva 
relació/participació, o la capacitat d’enun-
ciació/explicació del projecte.

(1) Conversa personal amb l’Equip FemArt, 
20/12/2018
(2) Marta Vergonyós, entrevista personal 
amb l’autora, 29/10/2018
(3) Carme Porta, entrevista personal amb 
l’autora, 19/11/2018
(4) Ibídem
(5) Cristina Font, entrevista personal amb 
l’autora, 18/03/2019
(6) Assumpta Bassas, entrevista personal 
amb l’autora, 22/01/2019
(7) Dolo Pulido, entrevista personal amb 
l’autora, 28/11/2018
(8) Revoltes, Catàleg Femart (2011) Barcelo-
na: Ca La Dona.
(9) Teresa Sanz, conversa personal amb 
l’autora, 28/03/2019
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Hem vist coses que mai no 
creuríeu!...
Júlia Lull

Fer del joc artístic creatiu, super-real, re-significatiu, 
tendre, divertit, irònic, irreverent, provocatiu... , un 
acte revolucionari a-temporal: imaginar i fer allò que 
hagués pogut ser i no fou, però que pot ser encara.
Contramemòria: Oblidem l’oblit! 
(Presentació de la Mostra FemArt de 2016 
“Contramemòria, oblidem l’oblit!”)

L’any 2018 farà 25 anys que la Mostra 
FemArt convoca anualment artistes 
(dones, lesbianes, trans...) de tot el món 
a participar en una exposició feminista on 
l’art esdevé l’escenari i l’objecte mediador 
per a la discussió i la reflexió crítiques al 
voltant del nostre present més immediat. 
FemArt és un dels projectes referencials 
de Ca la Dona i està impulsat per un grup 
d’activistes especialistes de l’àmbit que 
treballem de manera voluntària per a oferir 
alternatives culturals de marcat compromís 
polític a la ciutat de Barcelona.

Des de FemArt entenem els objectes 
artístics com a dispositius privilegiats per a 
la promoció del pensament crític i la me-
diació d’espais on es desenvolupin pràc-
tiques socials subversives i feministes. Els 
objectes artístics esdevenen, com diria 
Walter Benjamin, vies d’entrada (sempre 
per les portes del darrera) al coneixement, i
posterior desmuntatge, de les experiències 
de vida hegemòniques.

Entenem totes les produccions artístiques, 
concebudes fora dels circuits dominants,
com a eines contra la governança establer-
ta i per alliberar possibilitats i vies alterna-
tives de vida. Seguint a Griselda Pollock, 
FemArt voldria trencar les dinàmiques 
habituals de les institucions museístiques i 
promoure un lloc de trobada entre objectes 
visuals i persones, fora de l’ordre simbòlic 
establert.

Sabem que la història de la humanitat 
només fa referència a la meitat del món, la
humanitat que, per gran part de l’altra 
meitat, podria traduir-se per “Homo-uni-
tat!”, un concepte carregat de ressonàncies 
feixistes. I, com que la història (la histèria
masculina feta discurs) és una narració 
interessada, la nostra memòria és una 
memòria induïda/segrestada.

Però és obvi que no ens conformem en ha-
ver estat allò exclòs d’un relat, d’una visió
del món. No volem ser el descuit d’un 
discurs ni el seu constructe. I no hem de 
buscar-nos darrera l’oblit patriarcal ni en 
allò no dit per qui controla la paraula. No 
volem situar-nos en els racons d’aquesta 
història.

Les pràctiques artístiques feministes ens 
permeten no només denunciar la falsetat
empírica de fet que estructura els dis-
cursos dominants sobre la realitat, sinó 
més important encara, delaten l’entramat 
conceptual que els conforma. Les formes 
artístiques, en tant que produccions nò-
mades entre conscients i inconscients,
col·loquen l’activitat creativa/imaginativa al 
centre de tots els processos de relació
amb el món, permetent, així, la irrupció i 
trobada de múltiples sensibilitats alhora.
Aquest fet propicia formes de relació que 
van més enllà d’un passat esbiaxat i
segrestat on ens volen presoneres i obren 
les nostres pròpies possibilitats de futur. El 
nostre present se sap distòpic, vivim en un 
temps pòstum com diu Marina Garcés, un 
temps on qualsevol projecte esdevé utòpic, 
doncs “l’absolutisme de l’ara” ens condem-
na a tenir la sensació que res es pot fer. 
Però també és un temps on la imaginació 
pot tenir camí i, com diu Hanna Arendt 
coincidint amb Goya, la imaginació és una 
facultat política. Recordem que les imatges 
són, igualment, testimonis plens de 
potència.

Sovint pensem que la ubiqüitat de l’art, és a 
dir, la seva aparent facilitat per deixar-se
dir qualsevol cosa, el converteix en un  
divertiment, en un espectacle (en una 
distracció que estimula els nostres sentits, 
una activitat lúdica situada més enllà de tot 
i per tant no vinculant). Però, què passaria 
si entenem aquesta ubiqüitat com una 
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petjada resistent de tot allò que no s’ha dit 
o que encara està per dir. La capacitat de 
l’art per estar “a tot arreu” el converteix en 
un testimoni material, objectes/imatges, a 
través de les quals es manifesten les idees, 
no tant de la grandesa de l’espècie huma-
na, sinó precisament de les seves para-
doxes, desigualtats, diferències i relacions 
de poder.

Cada proposta artística és, llavors, una in-
vitació, una apertura a pensar d’una altra
manera, a avaluar el passat amb mirada 
crítica i fer propostes significatives al pre-
sent.

Els comportaments o les produccions 
artístiques i els feminismes es troben
precisament en aquesta cruïlla on, sense 
pretensions impositives, es mostren
resistents al pas del temps, a la història 
unidireccional i a passar pel món sense
modificar-lo. I proposen, a la vegada, alter-
natives pràctiques i experiències dissidents
que prefiguren i configuren ja no un públic 
espectador, simplement contemplatiu, sinó
un món de persones expectants i il·limita-
des, capaces de crear i compartir formes de
vida alternatives.

Aquest catàleg vol ser un testimoni viu de 
l’itinerari conceptual, artístic i feminista, 
del projecte FemArt de Ca la dona.







LA MOSTRA
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MARI CHORDÀ

Artista convidada
FemArt ha volgut reivindicar la figura de 

Mari Chordà, pintora, pionera de 
l’avantguarda artística catalana, poeta i 
activista feminista i estimada referent i 

mentora del nostre projecte.

MARI CHORDÀ, 1942, Amposta. Un peu al 
delta de L’Ebre i l’altre a Barcelona.

Pionera en l’expressió visual de la sexualitat 
femenina i de l’experiència de la maternitat. 

Autora dels contes i poemes Quadern del 
cos i de l’aigua. Fundadora del local “Llar” 

a Amposta (1968) i,  junt amb altres dones, 
de l’espai “La Sal”, Bar Biblioteca Feminista a 

Barcelona. Autora de la carpeta de poesia i 
litografies que va circular de manera anò-

nima a les “Primeres Jornades Catalanes de 
la Dona‘’ a Barcelona, el   1976. Va crear i im-

pulsar l’Agenda de les dones, des de 1978-
1990, i més tard, amb Contxa Llinàs (Les 

Pumes), des de 1996 a 2009. Ha exposat la 
seva obra a Amposta i a Tortosa, el 2000, a 
Barcelona, al CCDFB, el 2006, i participa a 

Londres, a la Tate Modern, el 2015, a
l’exposició Liberxina, Pop i nous compor-

taments artístics, 1966-1971, al MNAC, el 
2018/2019 i en la exposició FEMINISMES! al 

CCCB de Barcelona, el 2019.

Vagina
Tècnica mixta
Mari Chordà
1964

`
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Colgada de un cuadro
Oli sobre tela
Mari Chorda
1972
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EULÀLIA GRAU

Artista convidada
En aquesta edició, FemArt presenta la figura 

d’Eulàlia Grau com a una inspiradora i 
pionera de l’art contemporani català i també 

molt preuada mentora d’aquesta mostra.

eulaliagrau.com

Eulàlia Grau (Terrassa, 1946), inicia estudis de 
Belles Arts a Barcelona, però es forma

en cinema a la Sala Aixelà i a l’escola Eina. 
Més tard, treballa a  Milà, ca l’estudi de 

disseny Olivetti. Les dècades dels 70 i dels 
80, desenvolupa gran part de la seva obra. 

Viu 9 anys a Alemanya (diplomada a l’esco-
la superior de Belles Arts (HDK). Després, 

va al Japó i a la Xina, on viu 6 anys. Torna a 
Barcelona i el 2013 el MACBA li dedica una 

exposició monogràfica. Rep el premi Ciutat de 
Barcelona i el premi ACCA. El seu treball as-
senyala les contradiccions i perversitats del 
sistema capitalista. La seva obra es troba al 
MACBA, MNCARS, TATE i la col·lecció SAM-
MLUNG VERBUND, amb la qual participa a 

l’exposició FEMINISMES al CCCB de Barcelona 
(2019). L’última exposició (coordinada per 

l’editorial Edicions Originals)  gira sobre el seu 
treball fotogràfic inèdit  

Discriminació de la dona
Eulàlia Grau
1977

L’obra inclou una cartel·la 
que recull la presentació 
que Maria Aurèlia Capmany 
va realitzar per a l’obra 
d’Eulàlia Grau.

`
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Discriminació de la dona
Eulàlia Grau
1977
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NORA ANCAROLA

Artista Convidada
Ha participat a les edicions FemArt dels anys 

1992, 2006, 2007, 2016 com a artista i l’any 
2014 com a conferenciant. Ha format part 

del jurat de diverses edicions de la Mostra. 
És també una estimada mentora i referent 

important del projecte.

noraancarola.com

Nora Ancarola (Buenos Aires, 1955). Artista 
visual i docent, viu i treballa a Barcelona

des de 1978. A partir del 1998 dirigeix amb 
Marga Ximénez MX ESPAI 1010, amb la

qual també crea MX Edicions 1010 en el 
2004. El 2015 crea, amb un nombrós grup
d’artistes de Catalunya, la PAAC (Platafor-

ma Assembleària d’Artistes de Catalunya).
Artista activista i gestora cultural ha poten-

ciat molts projectes individuals i col·lec-
tius. L’obra  dels últims anys , -Trilogia de 
la privadesa (Sibil.la, Domus Aurea i An-

tikeres), Polititzacions del malestar amb Laia 
Manonelles Moner i Daniel Gasol i Opti-
mització combinatòria amb Ulla Blanca 

Lima- parteix de la premissa “allò personal és 
polític”. El seu projecte actual Temps de Plom 
i Plata. Derives obligades, mostra el valor del 

treball compartit i la seva dimensió social i 
política.
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Ferida. Esvaïment de 
Narcís
Videoinstal·lació
Nora Ancarola
2003

Nora Ancarola presenta 
una instal·lació que no ha 
format part de cap mostra 
anterior.
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MARTA DE LOS PÁJAROS

Ha participat a la mostra FemArt 2017 
“Il·limitades”. Va ser reconeguda amb 

l’exposició individual en el marc del premi 
FemArt 2017. “Poemari íntim de vida il·lus-
trada”, l’exposició de Marta de los Pájaros, 

va tenir lloc el mes d’abril del 2018.

martadelospajaros.com

Marta de los Pájaros, Barcelona 1984. 
La integritat de la seva obra sorgeix 

de les sinèrgies generades pel binomi 
Humanitats-Belles Arts. Entén el collage 
com a mitjà dispruptiu a través del qual 

construeix noves unitats de significat 
derivades d’una reflexiva re-contextua-
lització de materials inherents al nostre 

imaginari col·lectiu. El seu llenguatge 
plàstic erigeix espais evocadors que 

pretenen embastar amb l’imaginari de 
l’espectador per a portar-lo cap a un 

espai-temps al·legòric que rau sobre la 
fina línia que separa la realitat de les 

seves possibles alternatives.

Cronologies del ser i 
estar
Collage i poema
Marta de los Pájaros
2016

´
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FARAH BEN MANSOUR

Ha participat a la Mostra FemArt 2017 
“Il·limitades”. La seva peça, ha viatjat des 

de Tunis fins a les parets de Ca La Dona. 

behance.net/FarahBenM

Farah Ben Mansour és una il·lustradora i 
dissenyadora de Tunis, Tunísia. Va estudiar 

disseny a l’Institut Superior de Belles arts 
de Tunísia i més tard va treballar com a 

dissenyadora a la empresa d’arquitectura 
i disseny “VI”. Ha participat en projectes 
internacionals (voluntariat, arquitectura 

i disseny, fotografia i il·lustració) i el 2016 
va renunciar a la seva feina com a dis-

senyadora d’interiors per centrar-se en la 
seva carrera com a il·lustradora. Enfoca 

el seu art en dos temes: en el patrimoni 
tunisià, mitjançant l’estudi del canvi estètic 

de l’arquitectura, i en el paisatge urbà. És 
membre de la comunitat Urban Sketchers 
Tunisia. Actualment està treballant en un 

projecte sobre la Medina de Tunísia.
(Jiwarbarcelona.com)

To God
Dibuix
Farah Ben Mansour
2017
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PELIAGUDAS

Ha participat a les mostres dels anys 2014, 
2015 i 2016.

peliagudas.org

Peliagudas és un equip i un projecte que es 
va engendrant temps enllà de la memòria, i 
es materialitza primer amb unes fotografies 

al voltant de 2009 i poc a poc s’hi sumen 
altres mitjans i altres components. L’equip 

inicial el formen Ester Conesa i Ane Garcés. 
Més tard hi participen i col·laboren Noemí 
Conesa i Nata Rodríguez Di Tomaso, entre 
moltes altres que també col·laboren amb 
el projecte puntualment, posant el cos o 
els medis tècnics (a totes elles un sincer 

agraïment).  | Ester Conesa, llicenciada en 
Història de l’Art (UAB), va realitzar el Màster 
d’Investigació en Psicologia Social (UAB), el 

postgrau de Desenvolupament Cultural 
Comunitari, i avui dia finalitza una tesi 

doctoral sobre el model de ciència, gènere, 
temps i cura.
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La maja integral
Impressió fotogràfica 
intervinguda
Peliagudas
2015 - 2018

Aquesta peça va formar 
part de l’exposició 
“Contra-memòria: oblidem 
l’oblit” FemArt 2015.
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MARIA ROMERO

Ha participat a les mostres dels anys 2009, 
2012, 2014 i 2016. Ha col·laborat amb el 

projecte com a dissenyadora de la 
campanya gràfica de FemArt 2018.

mariaromerogarcia.com

Licenciada en Bellas Artes, acabé la carrera 
investigando entre las artes gráficas y los 
audiovisuales. Amplié mi formación con 

aprendizajes vinculados al documental y a 
diversas herramientas cinematográficas y 

volví a experimentar con el lápiz y a utilizar 
mis manos después de trabajar mucho 

tiempo delante de la pantalla, como 
diseñadora gráfica y montadora de video. 
Trabajo con todas estas herramientas, te-

mas vinculados a las mujeres, las historias 
mínimas, la memoria y la autoficción.

´
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Cepillo de pelo
Objecte intervingut
Maria Romero
2014

Aquesta peça forma part de 
la Mostra FemArt 2014 “Cos 
desobedient”.
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VERONIQUE SERFASS

Ha participat a la Mostra FemArt 2012 
“Afinitats”.

veroniqueserfass.com

Des del principi el meu treball s’enfoca 
cap a la noció d’encarnació, al cos físic 

com a vincle de l’espiritualitat, el cos 
com a transmissor d’alguna cosa que 

tracta del que és emocional i per tant 
del que és intangible.
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Pair
Instal·lació
Veronique Serfass
2012
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MARILI ROMERO LUCAS

Ha participat a les edicions FemArt del 
2008, 2009, 2011, 2015, 2016 i 2017.

@ciudad_de_carmona_23

Artista visual por devoción, estudié ilus-
tración y pintura mural. Mi pintura y mi 

obra en general no deja de ser una conti-
nuación de mí misma: Iconoclasta, provo-

cadora, feminista, comprometida, diver-
tida, positiva… Me gustan los ovnis y las 

vacas y los lunares de colores y las cajas de 
Avecrem. Mi tema es la figura humana, el 

retrato, el alma, la tuya la mía. A través del 
arte encuentro preguntas y respuestas, me 
sana, me ilusiona. No podría vivir sin crear, 

es mi actitud frente a la vida

Cartuchos de dinamita
Fotografia
Marili Romero Lucas
2011

L’obra de Marili Romero es 
troba actualment instal·lada 
de forma permanent a 
l’edifici de Ca La Dona.
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EIKO SUGI

Ha participat a les mostres de l’any 2007 i a 
la retrospectiva de l’any 2011.

(San Francisco, California)
Eiko Sugi és una artista dels Estats Units 
que viu i treballa a Oakland, California.

Va cursar estudis artístics a la Universitat de 
California i Filosofia a la Universitat Estatal 

de Kent, a Ohio.

Untitled 2007
Fotomuntatge
Eiko Sugi
2007
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MALI MOWCKA

Ha participat a les edicions de la Mostra 
FemArt 2016 i 2017.

@mowcka

Mali Mowcka nace en 1989 en Argentina. 
Estudió en diferentes escuelas de arte en 
Buenos Aires (Antonio Berni) y en Bogotá 

(ASAB) . Se mudó a Barcelona en 2012 
donde realizó sus estudios de Bellas artes 

en la Universidad. Vive y trabaja entre Bar-
celona y Londres; y constantemente viaja 

por diferentes ciudades.
Mowcka es una artista urbana, especializa-

da sobre todo en Paste-ups y murales. Energia Femenina
Mali Mowcka
Marili Romero Lucas
2015
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Expandiendo
Mali Mowcka
Marili Romero Lucas
2017

Aquesta edició recopila 
dues obres de l’artista, que 
no van participar a cap de 
les mostres anteriors. Po-
deu trobar les obres de Mali 
pels carrers de la ciutat.
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MONICA PORTA

Ha participat a les edicions FemArt dels 
anys 2006, 2009 i 2014.

monicaporta.net

Barcelona, 1972
Es licenciada en Historia del Arte y licen-

ciada en Bellas Artes por la Universidad de 
Barcelona. Actualmente trabaja como pro-

fesora asociada en la Facultad de Educación 
de la Universidad de Barcelona y como 

monitora y guía de actividades 
educativas en la Fundació Antoni Tàpies 
y Can Framis. Ha obtenido el premio de 

la Convocatoria Artes Visuales Can Felipa 
(2013), Premio Arte-FAD de Oro (2008) 

y Premio de Compra Bienal de Amposta 
(2006). Ha sido finalista de los Premios 

Art-FAD de Oro (2012) y obtuvo la Mención 
de Honor de los Premios Art-FAD en 2006.

(Tallerbdn.cat) 4kg, 8kg, 16kg
Instal·lació
Mònica Porta
2014

Aquesta peça forma part de 
“Cos desobedient”, l’edició 
FemArt 2014.

`
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MARIA JOSE CARNEROS

Ha participat en les mostres dels anys 2006, 
2012 i 2013. En aquesta darrera edició és 

reconeguda amb el premi FemArt, que 
li ofereix una exposició individual.  Ma-

ria José Carneros titula la seva exposició 
“Jugant a casetes” i es desenvolupa a Ca La 

Dona entre el març i l’abril del 2014  

La asfixia, la angustia y la rabia que puede 
llegar a sentir una mujer cuyo potencial 

creativo languidece entre las paredes de un 
hogar con niños, platos sucios y montañas 
de ropa sin doblar no es distinta hoy de la 

que sentían las artistas en tiempos de Jane 
Austen (Orgullo y prejuicio, 1813). María 
José es de las que logran transformar la 

cárcel doméstica en una fuente de creati-
vidad. Su autorretrato como una Venus 

rodeada de productos de limpieza es una 
de las piezas de la muestra Fem Art de Ca la 
Dona, que se expone en el Centre Frances-

ca Bonnemaison. (Elperiodico.com)

“OH!Limpia” La dona a 
l’espai domèstic 
Detall de l’original im-
près sobre foam.
María José Carneros
2010

Degut a un episodi de 
goteres, alguns materials 
enmagatzemats al Centre 
de Documentació de Ca La 
Dona van quedar malme-
sos. Entre aquests materials 
es troba l’obra de Carneros.
La imatge, però, resulta 
d’interès teòric-estètic per 
la intervenció simbòlica de 
l’esdeveniment imprevist. Es 
decideix incloure l’original al 
costat de la nova reproduc-
ció de la imatge produïda 
per la mostra 2018.

´ ´
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“OH!Limpia” La dona a 
l’espai domèstic 
Fotografia 
María José Carneros
2010
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ROSA SÁNCHEZ CERRO

Ha participat a les mostres FemArt 2015, 
2016 i 2017. Forma part de l’equip FemArt 

des de l’any 2017.

cargocollective.com/rosasanchez

Nascuda al cinturó industrial de 
Barcelona, treballa com a docent i inicia 

més tard la seva formació artística. És 
llavors quan indaga sobre el paper de les 

imatges en els processos d’influència social, 
fascinada, alhora, per la potencialitat que 

té l’art per desenvolupar pensament crític i 
crear nous imaginaris.

Iconoclastia
Animació (Vídeo)
Rosa Sánchez Cerro
2014

Aquesta obra es presenta 
en el marc de “Il·limitades” 
FemArt 2017.

´
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MARIEKE PALOCSAY

Ha participat en l’edició FemArt 2007. 

marika-art.com

Marieke Palocsay, artista y fotógrafa, trabaja 
y vive actualmente en Ginebra, Suiza. Sus 
preocupaciones artísticas se basen en lo 

que consistuye un « lugar », por sus 
aspectos sociales, contextuales, estructura-

les, así como la luz, el sonido, el orden, su 
configuración, su uso, los materiales, sus 

funciones,... El reto es «intervenir», crear un 
dispositivo que dialoga con ciertos 

elementos específicos, realizar la inter-
vención in-situ y en plena escala.

Por ejemplo: restauración de una fachada 
medianera en Barcelona; cámara oscura 

gigante en las escaleras de un edificio, Gine-
bra; invasión de un espacio cultural y social 

multicomunitario por los ojos en primer pla-
no de los utilizadores del lugar, Londres,…

Carrer de Ginebra 6, 
jardín
Fotografia documental
Marieke Paloscay
2007
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ELISA GARCIA COLL

Ha participat a les edicions FemArt dels 
anys 2010, 2012, 2014 i 2016. 

pensarenbarro.blogspot.com

Elisa Garcia Coll, Barcelona, 1962.
Sóc llicenciada en Belles Arts per la UB i 

titulada en Arts Aplicades en ceràmica i es-
cultura. Formalitzo les meves peces a partir 

de la construcció de texts que escric sobre 
metall, ceràmica o cautxú amb continguts 

filosòfics i feministes.
(Unzip.elprat.cat)

´
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Cos desobedient
Ceràmica i fusta 
encerada
Elisa García Coll
2014

Aquesta obra comparteix 
títol amb el títol de l’edició 
de la mostra FemArt del 
2014, on és presentada.



56

La
 M

os
tr

a

CARME PORTA ABAD

Ha participat, com a artista, a les edicions 
FemArt 1997, 1998 i 2002. Va ser una de les 

impulsores de la Mostra FemArt. Va ser la 
responsable de la secretaria de Ca La Dona 

desde l’any 1991 fins al 1999. Forma part 
de l’equip FemArt entre 1992 i 2001.

carmeporta.blog.cat

Nascuda el 1964 a Barcelona. Tècnica en 
imatge fílmica. Actualment sóc Cap de 

Comunicació de Fundació Surt. Sòcia fun-
dadora i periodista a IDEMTV, membre de 

la Xarxa Internacional de Dones Periodistes 
i Comunicadores i del Grup de Periodisme 

Ramon Barnils. directora de la col·lecció 
Tinta Fèmina de l’Editorial Trabucaire. He 

participat en projectes audiovisuals i cine-
matogràfics com a tècnica, realitzadora. En 
el camp de la creació artística, he realitzat 

les instal·lacions Meret Oppenheim (1997), 
Sóc (a) terra (1998), Ensinistrament (1999) 

dins del col·lectiu Les Manolites amb Mireia 
Gascón i Instantànies Quotidianes (2002). 
Amb la fotografa Pepa Vives i Llumull Ac-

cions Audiovisuals vam impulsar l’exposició 
Som així. Quotidianitats Lesbianes (2018).  
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Instantànies quotidianes
Instal·lació (Fotografia)
Carme Porta Abad
2002

Aquesta instal·lació forma 
part de la mostra FemArt 
de l’any 2002 “De reflexes i 
reflexions”.
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MAITE TRAVE MARCOS

Ha participat a la Mostra FemArt 2014 “Cos 
desobedient”.

maitetrave.com

Barcelona, 1978
Llicenciada en Belles Arts per la Universitat 

de Barcelona, especialitzada en gravat  i 
disseny. Es dedica a la docència (educació 

artística de secundària).

´
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No atávica
Vídeo
Maite Travé Marcos
2014
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NANI MIRAS 

Ha participat a les edicions FemArt dels 
anys 2008, 2014, 2015 i 2016. És una de les 

més entusiastes col·laboradores del 
projecte

@nanimiras

Nani Miras (Cartagena 1968)
Directora de cine Trash, acuarelista de 

almas y paisajes galácticos, periodista de 
realidades, video activista de seudoficiones, 

grabadora en papel, fotógrafa de silencios, 
cocinera de salud, madre y consteladora de 

la vida. A ratos hace documentales
y talleres para conectarse con otras 
generaciones y seguir aprendiendo.

La dona barbuda
Fotografia i acció
Nani Miras i Barbara 
Nicolau
2018

Mi coño peludo
Vídeo-instal·lació
Nani Miras
2014
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Coño melón 2
Vídeo
Nani Miras
2015

En aquesta edició participa 
amb la instal·lació audio-
visual que recopila quatre 
projectes que han format 
part de la Mostra FemArt.

Mi coño anarquista
Vídeo
Nani Miras
2016
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DANIELA ORTIZ

Ha participat a l’edició “Arts i feminismes”  
FemArt 2009. 

daniela-ortiz.com

Daniela Ortiz (Cuzco, Perú, 1985) viu i 
treballa a Barcelona des de 2007.  Es va 

formar com a artista a la Universidad 
Católica de Perú. Col·labora habitual-
ment en projectes artístics amb Xosé 

Quiroga, amb qui gestiona el web 
Antigonia. (Wikipedia.org)
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Frase para festival 
feminista
Instal·lació
Daniela Ortiz
2009

Aquesta peça constitueix 
una de les imatges del flyer 
de l’edició FemArt 2009. 
L’artista va proposar la 
instal·lació de la frase “Es 
de puta madre ser mujer”, 
però finalment durant el 
muntatge de l’exposició 
la va canviar per instal·lar 
la segona part de la frase 
“Española, blanca y de clase 
media”. La instal·lació del 
2018 recupera les dues 
parts de la frase.
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SANDRA PARRA CARDENAS

Ha participat a l’edició FemArt del 2015 
“Contra-memòria: oblidem l’oblit”.

sandraparracardenas.com

Los medios de expresión que actualmente 
maneja Sandra Parra Cárdenas son la 

fotografía, la cual es procesada, interveni-
da y trabajada de manera múltiple, el arte 
digital y la instalación, sumándole audios y 

textos para crear y dar forma a la obra final.
En el año de 1995 Sandra Parra Cárdenas 

obtiene el título de Maestro en Bellas Artes 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de 

Bogotá. En 1999 viaja a Italia, donde realiza 
estudios por dos años en el área de Es-

cultura, en la academia de Bellas Artes de 
la ciudad de Macerata en la región de las 

Marcas. Actualmente reside en Colombia, 
donde desarrolla su investigación personal 

en la creación artística, participando en 
muestras, diversas convocatorias y proyec-

tos colaborativos. Contemporáneamente 
realiza trabajos en el área del diseño y la 
fotografía. (Asociacion-empoderarte.org)

´
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Cuerpos negados
Instal·lació
Sandra Parra Cárdenas
2014

Aquesta obra es troba 
instal·lada de forma per-
manent a l’edifici de Ca La 
Dona.
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KAROL BERGERET

Ha participat com a artista a les edicions 
de FemArt 2007, 2008, 2011 i 2013. Es 
reconeguda amb la Beca de Producció 

FemArt otorgada l’any 2008. Forma part de 
l’equip FemArt des de l’any 2008.

karolbergeret.blogspot.com

Graduada en la Escuela Superior de Diseño 
ESDI (Sabadell, 1998) sus inquietudes cre-

ativas la sitúan trabajando como diseñado-
ra en campos diversos: iluminación, inte-

riorismo, eventos, imagen, moda… Su 
interés por fusionar disciplinas la llevan a 

fundar Taller de ideas, Barcelona (2001-
2010), lugar donde desarrolla proyectos 
culturales y artísticos, tanto personales 

como por encargo. Es gracias a este espacio 
situado en el corazón de Barcelona que 

descubre su vocación artística a través del 
proyecto ‘Santas Amas de Casa’, especie en 
extinción (2005-2009). Esculturas ilumina-
das realizadas sobre tablas de planchar re-
cuperadas que pretenden ser un pequeño 
homenaje a tantas mujeres que tuvieron, 

por condición, que dedicar su vida a la
 familia y al hogar, de forma gratuita y 
anónima, hace tan solo unas décadas. Santa Ama Nodriza

Instal·lació: Taules de 
planxar i objectes recu-
perats
Karol Bergeret
2006

Santa Ama Educadora
Instal·lació: Taules de 
planxar i objectes recu-
perats
Karol Bergeret
2008

¡Menopáusica!
Instal·lació: Taules de 
planxar i objectes recu-
perats
Karol Bergeret
2013
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SuperWomanShiva
Instal·lació: Taules de 
planxar i objectes recu-
perats
Karol Bergeret
2009

L’edició del 2018 recupera 
quatre peces que van 
formar part de mostres 
organitzades entre els anys 
2007 i 2013.
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ANNA FANDO MORELL 

Ha participat com a artista a les edicions 
FemArt dels anys 2014 i 2016. Forma part 

de l’equip FemArt i de l’Arxiu FemArt.

annafando.com

Anna Fando (Barcelona 1990). Artista, 
Comisaria, Gestora Cultural e Investigadora 

Artística. Licenciada en Bellas Artes (UB), 
Máster en Gestión Cultural y Artística (UIC) 

y Estudiante de Doctorado en Estudios 
Avanzados en Producciones Artísticas en 

Belles Arts (UB). 

Ous
Objecte
Anna Fando
2014

Aquesta obra es presenta 
en el marc de l’exposició 
“Cos desobedient”, FemArt 
2014.



69

La M
ostra

ALINE PART

Ha participat a l’edició FemArt del 2017 
“Il·limitades”.

alinepart.com

Artista que vive en el país vasco francés 
que realiza un trabajo multidisciplinar 

desde la autobiografía. Entendiendo el arte 
como herramienta para intentar entender 

mi trayectoria de vida. Varios personas 
califican mi trabajo de poético, porque es 

el resultado de una inquietud grande y una 
necesidad tremenda de comunicar. 

El  lenguaje articulado a veces no es sufi-
ciente. Tengo como base lo personal, pero 

el resultado es universal, hablo de temas 
que nos tocan de una manera u otra: amor, 
odio, luto, maternidad, desamor, religión…

Tomad y bebed, esto es 
mi cuerpo...
Fotografia
Aline Part
2017
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SOFIA GUADALUPE
NAVARRO

Ha participat a les edicions FemArt del 
2005 i en la retrospectiva del 2011.

@soguanasart

Sofía Guadalupe. Artista Peruana, residente 
en Barcelona desde el año 2002. Estudio en 
la PUCP(Lima) y la UB  (Barcelona). Licencia-

da en Bella Artes, con especialidad en pin-
tura.  Con el tiempo ha desarrollado técni-

cas como el grabado, collage, instalación, 
pintura, ilustración, etc.  Su obra siempre 

ha tenido como centro de inspiración temas 
femeninos y la visión mas dramática de la 

mujer como protagonista.

´
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Dianas
Instal·lació
Sofia Guadalupe Navarro 
Sanchez
2005

Aquesta obra es presenta 
en el marc de la mostra 
“Les Pors”, organitzada l’any 
2005. Aquell any, la mostra 
es realitza en diversos es-
pais, aquesta obra es troba-
va instal·lada a l’espai del 
Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison.
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NÚRIA GÜELL SERRA

Ha participat a les mostres FemArt del 2006 
i 2007.

nuriaguell.net

Núria Güell, 1981. Graduada en Artes por la 
Universidad de Barcelona (España), 

continua sus estudios en la Cátedra de 
Arte de Conducta en La Habana (Cuba) y 
en Soma en México D.F. Su trabajo se ha 

exhibido en bienales y museos de Europa, 
Latino América, Caribe, Oriente Medio y 

Estados Unidos. También colabora con 
diversos centros sociales auto-gestionados.

Afrodita
Intervenció (Vídeo)
Núria Güell
2017

En aquesta edició Núria 
Güell presenta un projecte 
que no ha format part de 
cap FemArt.

´
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ESTER GANDIA MARTINEZ

Ha participat a la Mostra FemArt 2015 
“Contra-memòria: oblidem l’oblit!”.

estergandiamartine.wixsite.com/
estergandiamartinez

 Ester Gandía (España, 1990)
Su línea de trabajo cambia radicalmente 
a partir de vivir en México y experimen-

tar en primera persona las consecuencias 
de la violencia. En su producción artística 

aborda la problemática de la desaparición 
y la muerte forzada en dicho país, a partir 
de los conceptos de la memoria social, el 

testimonio y el olvido impuesto, así como 
reflexiona en torno a la figura de la mujer 

en la sociedad española actual, realizan-
do una crítica sutil en base a experiencias 
personales y colectivas. En ambos casos, 

emplea el texto y la imagen metafórica 
como principal recurso en la producción de 

obras multidisciplinares.
(De)construcción
Vídeo
Ester Gandía Martínez
2014

´ ´
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JUDIT VIDIELLA

Ha participat a les mostres de l’any 2002 i la 
retrospectiva de l’any 2011.

Judit Vidiella Pagès. Llicenciada (1999) i 
Doctora (2009) en Belles Arts per la 

Universitat de Barcelona (UB) La seva tesi 
doctoral versa sobre les “Pràctiques de 

corporització i pedagogies de contacte: una 
aproximació als Estudis de Performance”.
A l’actualitat és docent i coordinadora del 
Grau en arts escèniques i docent també al 

Grau en comunicació audiovisual i mul-
timèdia de l’escola universitària ERAM, 

centre adscrit a la Universitat de Girona. 
Membre del programa inter-universitari de 

doctorat “Arts i Educació: un enfocament 
construccionista”, coordinat per la UB, 

UdG i UGR. Membre de diferents grups de 
recerca, està especialitzada en Investigació 

Basada en les Arts, Pedagogies Culturals, 
Estudis de Performance, Teories del Cos i 

Pràctiques Feministes

Geografies femenines l
Serigrafia i collage
Judit Vidiella
2001
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ALEJANDRA BUENO

Ha participat a l’edició FemArt 2015 
“Contra-memòria: oblidem l’oblit!”.

alejandrabueno.com

Alejandra Bueno (Vitoria-Gasteiz, 1987), 
artista multidisciplinar, activista transfe-

minista, profesora de la Universidad de las 
Artes del Ecuador, directora del Festival 

Internacional de Videoarte Feminista FEM 
TOUR TRUCK desde el 2016 y cocreadora 
de la asociación Guerrilla Kulturala desde 

el 2014. Su trabajo artístico se centra en el 
deber y compromiso que tiene la cultura 
con las luchas sociales por su importan-

cia en la construcción y circulación de las 
ideas. Desde el 2010 desarrolla su práctica 

artística internacionalmente, combinando la 
academia, el activismo y la gestión cultural 

con enfoque de género.

El silencio del 
espectáculo
Vídeo
Alejandra Bueno
2013
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MARIA PADILLA CLIMENT

Ha participat a l’edició FemArt 2005 
titulada “Les Pors”.

mariapadilla.eu

Nascuda a Barcelona a l’any 1984. Ha 
cursat Estudis d’art i posteriorment 
Il·lustració a l’escola d’art i disseny 

Eina. La seva trajectòria va començar 
en el món de l’art, amb exposicions 

a Barcelona i Berlin per després anar 
decantant-se poc a poc cap a la il·lustra-

ció. Actualment treballa compaginant 
projectes editorials i contes tant infan-

tils com per a adults.
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En Barbablava. Arxius 
oficials
Collage
Maria Padilla Climent
2004 - 2018
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MONICA CABO ALVAREZ

Ha participat a la Mostra 2007 “El temps”

Nacida en 1978 en Oviedo, Asturias, 
España. Licenciada en Bellas Artes por la 

Universidad de Vigo (20minutos.es)

´ ´
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Ridi to pley
Instal·lació
Mónica Cabo Álvarez
2006
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CLARA APARICIO YOLDI

Ha participat a la Mostra FemArt 2015 
“Contra-memòria:oblidem l’oblit”.

aclararte.com

claRa es una Videoartista de Madrid 
que vive y trabaja en Londres. Sus 

piezas audiovisuales combinan el video 
y la animación con pintura, material en-
contrado, collages digitales y código. Ha 

recibido el Premio a Videoartista más 
prometedor en MADATAC - Muestra de 

Arte Audiovisual Digital y Tecnologías 
Contemporáneas, Madrid (España). 

También he sido premiada en FIVAC - 
Festival Internacional de Videoarte de 

Camagüey (Cuba), y en BANG 
Festival Internacional de Video Arte de 

Barcelona (España).

Laisse tomber les filles
Vídeo
Clara Aparicio Yoldi
2015
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LAIA MERCADER 
CARBONELL

Ha participat a la Mostra FemArt 2015 
“Contra-memòria:oblidem l’oblit”.

Sin título ll
Vídeo
Laia Mercader
2010
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MARCELA JARDON

Va participar a l’edició FemArt 2013 
“Díscola Menopausa/ Política Radical”.

marcelajardon.net

Trabajo en arte desde 1980 y voy cam-
biando los medios, soportes y técnicas, 

en función de cada proyecto.
Mi práctica artística se encuentra en la 

intersección de dibujo, fotografía, vídeo, 
nuevos medios, instalación, poesía visual, 

los libros de artista. Me interesa la investi-
gación de la relación entre las imágenes y 

el lenguaje como producciones simbólicas.
La exploración de formas híbridas, la visión 
y el proceso de producción abarcan varias 

disciplinas y distancias entre el pasado y el 
presente, lo analógico y lo digital.

Muda
Vídeo
Marcela Jardón
2013

´
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MARGHERITA BERGAMO
IVANA MIÑO

Han participat a l’edició FemArt 2005 
“Les Pors”.

telmaha.com
ivanamino.com

Nascuda a Pàdua, Itàlia, Margherita Berga-
mo Meneghini (àlies Telma Ha) es dedica 

a la dansa contemporània des de l’any 
2000, després d’una carrera professional 

dins l’equip italià de gimnàstica rítmica. 
Va estudiar a la Universitat Ca’ Foscari de 
Venècia, à la Universitat de Barcelona i a 

l’Institut de Teatre de Barcelona.
Va treballar com a manager i intèrpret amb 

Erre que Erre i, un cop acabats els estudis 
el 2010, va co-fundar amb Tuixén Benet la 

companyia Les filles Föllen. La seva manera 
de representar la dansa no entra en la línia 

convencional, busca contextos i experièn-
cies alternatives, cercant el contacte amb el 

públic per fer-los sentir part de la peça.
El 2018 ha iniciat una nova investigació en 
aplicacions tecnològiques. La seva peça de 

dansa i realitat virtual “Eva, dance is an un-
placeable place”, coproduït per Compagnie 
Voix i Omnipresenz, va rebre el Premi Laval 

Virtual Recto VRso l’any 2019. 

En un món paral·lel
Performance (Video i 
fotografia)
Margherita Bergamo i 
Ivana Miño
2005
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TÒNIA COLL FLORIT

Ha participat a la mostra “Contra-memòria: 
oblidem l’oblit” que correspon a la mostra 

FemArt de l’any 2015.

TÒNIA COLL (Menorca, 1965). Artista, 
doctora i professora titular a la Facultat 

de Belles Arts de la UB. Autora del llibre 
Miquel Barceló. Insularitat i creació, coau-

tora dels volums Dimensions XX. Genea-
logies femenines. Art, Recerca i docència, 

Vol I, II i III. Ha il·lustrat llibres de ficció i 
cobertes de llibres. Ha publicat articles 

de recerca i ha participat en exposicions 
col·lectives i individuals. La seva obra està 
marcada per la insularitat i el feminisme.

Pell de barca
Retalls de tela
Tònia Coll Florit
2013

`
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VIENTO DORADO

Han participat a la Mostra FemArt 2017 
“Il·limitades”.

@vientodorado

Col·lectiu artístic de l’Argentina format 
per Celina  Baldasarre, Ornella Pocetti i 

Mili Poy.

Pell de barca
Retalls de tela
Tònia Coll Florit
2013

El col·lectiu Viento Dorado 
presenta el video del procés 
de creació del projecte 
Trans, ja que l’escultura que 
es va proposar per l’edició 
de l’any 2017 no es va 
poder produir.
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CYNTHIA FUSILLO ROSS

Ha participat a les edicions FemArt dels 
anys 2012, 2013, 2014 i 2016. Va ser 

reconeguda amb una exposició individual 
en el marc del Premi FemArt 2014. El març 
de l’any 2015 es realitza la seva exposició, 

titulada “Tell me your story” a Ca La Dona.

cynthiafusilloross.com

Cynthia Fusillo té un Màster en Belles Arts i 
en Psicologia. Fusillo ha viscut a Nova York 

la major part de la seva vida, on va rebre 
dues subvencions de “Artist’s Space” i va 

exposar la seva obra al Drawing Center, a la 
Galeria AIR, al museu de Queens i al Bronx 

Museum of the Arts. Va estudiar i va ser 
assistent d’art de diversos artistes a Nova 

York en Soho en els anys ‘80. El nou treball 
de Cynthia Fusillo s’inspira en la figura hu-
mana i en elements naturals com la terra, 

la sorra, les petxines, i les fulles, creant una 
alquímia de la Natura i l’esperit que invoca 

l’autoreflexió.
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Seduce me with your 
revolution
Escultura
Cynthia Fusillo Ross
2013

Aquesta peça forma 
part de l’exposició “Cos 
desobedient” de l’any 2014, 
en la qual l’artista va ser 
reconeguda amb el premi 
FemArt.
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LESLEY YENDELL

Ha participat a les edicions de la mostra 
dels anys 2007, 2009, 2010, 2012 i 2016.

L’any 2012 és reconeguda amb una 
exposició individual, en el marc del premi 

FemArt 2012. L’any 2013 té lloc “Daintifyt, 
esforç i delicadesa” la instal·lació de Lesley 

Yendell a Ca La Dona entre els mesos de 
març i abril.

lesleyyendell.wordpress.com

Ha treballat en diversos projectes arreu 
d’Europa, havent participat recentment 

a ‘Regenerate’, un projecte comuni-
tari amb seu a Irlanda del Nord, i fent 

performances a la National Review 
of Live Art, a Glasgow i al City of Wom-

en Festival, a Eslovènia. El seu treball es 
basa tant en el paisatge domesticat del 
Penedès com en els objectes domèstics 

quotidians. Es concentra en la 
transformació d’aquests objectes i 

introdueix nous criteris per valorar no 
només el seu efecte estètic, sinó també 

el seu poder comunicatiu.
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Reflexions of Narcissus
Instal·lació
Lesley Yendell
2012

Aquesta peça va ser 
presentada en el marc de 
la mostra FemArt 2012 
“Afinitats”. 
Actualment podeu veure 
una instal·lació que l’artista 
ha donat a Ca La Dona que 
ocupa l’espai de l’escala 
principal de l’edifici de 
l’entitat.
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AMEDEE HOUX LIEU

Ha participat a la mostra FemArt 2015 
“Contra-memòria: oblidem l’oblit”. Ha estat 

reconeguda amb el premi FemArt 2015. 
L’octubre de l’any 2016 desenvolupa la seva 

exposició individual a Ca La Dona
“Narracions paral·leles”

somethingsaboutamedee.com

Licenciada en Bellas Artes en la Universidad 
de Barcelona (UB), Master en Diseño Grá-
fico en Elisava y especializada en estudios 

artísticos por la Universidad de Navarra

´
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Uterus Vesalius
Instal·lació
Amédée Houx Lieu
2015

Aquesta peça va ser pre-
sentada en el marc de la 
mostra FemArt 2015.



FEMINARI
PROVOCANT LA 
HISTÒRIA:
ESSERS FEMINISTES I 
IMATGES DISSIDENTS

`

`
´
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Impuls feminista. Art i crítica política després de la 
dictadura franquista 

FemArt és avui l ́única Mostra anual d’Art Feminista del país, però 
no és l’únic espai on s’ha produït i s’ha exposat art amb perspecti-
va feminista. Recordem l’impuls radical que va guiar una sèrie 
d’artistes i activistes a fer art feminista, pensament crític, a pro-
moure espais alternatius als circuits comercials i institucionals. 
Com es va viure aquest impuls?

Ponents: Fina Birulés, Eulàlia Grau, Mari Chordà, Dolo Pulido i 
Nora Ancarola. 
Presenta: Teresa Sanz (Curadora FemArt).
Dijous, 24 de gener (Ca La Dona)
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Les dones artistes i, per suposat, el fe-
minisme incomoden al món tradicional de 
l’art i el món de l’art posa pegues a les do-
nes i, per suposat, al feminisme.  El món de 
l’art ha estat fins ara, i és encara, un àmbit 
ben masculí, molt valorat i seleccionat des 
de criteris comercials, i molt competitiu. Els 
crítics d’art busquen l’origen de “l’art femi-
nista” en les artistes dels anys 70 i 80, que 
són les immediates referents de FemArt, i 
fixeu-vos què diuen per exemple de Eulàlia 
Grau: “El arte de Eulàlia Grau, a pesar de 
representar un cierto proto-feminismo, 
va más allá y llega a la crítica política y al 
activismo.”

Aquest “a pesar” és símptoma del malestar 
que sempre provoca el feminisme, i el “más 
allà” assenyala l’intent d´esborrar-lo, com 
si el feminisme no comportés precisament 
crítica política i activisme. Les artistes són 
anomenades proto-feministes, sempre 
buscant l’origen d’un estil o tipologia amb 
la intenció d’incloure el feminisme com a 
anècdota temporal en el tarannà de la gran 
Història de l’Art. 

Avui, les lleis de la democràcia formal vol-
drien solucionar la qüestió numèricament: 
“les dones ja poden ser artistes, no cal que 
siguin feministes..!” Però ja s’ha comprovat 
que les lleis igualitàries numèriques no es 
compleixen ni tampoc solucionen res per-
què no entenen la/es diferència/es.

FemArt ha estat al marge de la història 
oficial de l’art, no té res a veure amb els 
circuits artístics ni amb la crítica d’art. És 
un àmbit no sotmès a cànons estètics, a 
modes o a pressions comercials. Per això 
no consta encara en els llibres. FemArt 
existeix perquè existeix CLD, un lloc no 
previst pel patriarcat ni pel capitalisme, un 
espai per força alternatiu i resistent també 
al pas del temps. 

Han passat 25 anys des de la primera 
mostra de FemArt. El gest fundacional per 
dir-ho així va ser la proposta a una jove Ca 
la Dona per part d’un grup de dones i les-
bianes que es deia FESLU (“Festes 
Lúdiques”, nom ben provocatiu en rela-
ció a la seriosa esquerra patriarcal de 
llavors!) i es tractava d’una exposició que 
es va inaugurar amb una festa i un tendre 
catàleg-manifest que vaticinava futur: 
“les artistes han de sortir de l’ombra (...) i 
esperem en el futur moltes mostres com 
aquesta”.

Tenien raó, fa 25 anys que cada any es fa 
una mostra desplegant aquell primer desig. 
FemArt és una mostra única en la seva 
espècie: és una exposició col·lectiva anual 
d’artistes dones, lesbianes i trans de qual-
sevol lloc del món que conflueixen treba-
llant visual i plàsticament un tema proposat 
des del feminisme; la cosa és senzilla: es 
presenten les obres, el jurat, que està for-
mat per especialistes de l’art i per activistes 
feministes, fa la selecció i la mostra està 
servida i el debat i la reflexió també.

Cada lema que s’ha plantejat a les 25 
mostres, ha provocat una cataracta d’imat-
ges alternatives i transversals als discursos 
històrics tradicionals, imatges replicants a 
allò que ens ve donat, imatges resistents 
al pas del temps. Ara les re-mirem i es-
tan iguals, fins i tot més plenes de sentit: 
moltes d’elles han estat premonitòries. Els 
objectes artístics ens han provocat ex-
periències noves: “Hem vist coses que mai 
no creuríeu” i hem visitat altres paradig-
mes reals i possibles, perquè els objectes 
artístics són, com diu i insisteix la Júlia, 
cossos resistents als discursos aplicatius 
i explicatius, com ho som tots els cossos 
dissidents. 

Per tot això, avui nosaltres no volem parlar 
de la categoria art feminista ni de quan va 
començar a existir ni de quan acabarà, sinó 
d’allò que passa quan l’art es troba amb el 
feminisme o quan el feminisme s’expres-
sa artísticament. Volem veure de quina 
manera la pràctica del feminisme i de l’art 
desborden les pròpies ja velles categories 
d’art i de feminisme. Volem resistir-nos a 
l’estetització del feminisme com a moda. 
I volem saber què ha suposat per a les 
nostres ponents la pràctica d’una filosofia, 
d’un art, d’una manera d’actuar, que han 
estat inevitablement categoritzades de 
feministes.

Avui i aquí tenim una taula molt represen-
tativa d’aquest impuls feminista, materia-
litzat en la manera de fer de cinc dones que 
totes coneixeu força i que jo presentaré, 
si em permeteu, d’una manera informal i 
molt personal, des de l’admiració i l’agraï-
ment.

Teresa Sanz
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FINA BIRULES

Feminisme i praxis de la transformació

Fa temps vaig fer servir l’expressió «una 
revolució sense model», emprada per
Françoise Collin per referir-se al «femi-
nisme insurreccional» de la dècada de 
1970. Avui voldria tornar sobre alguns 
aspectes d’una experiència política que
posà tot l’accent en la praxi i en la llibertat. 
Aquell feminisme va anar més enllà del 
llegat dels ideals dels moviments revolu-
cionaris i d’emancipació moderns: polititzà 
certes dimensions que fins al moment es 
consideraven pertanyents a la vida privada, 
qüestionà la jerarquia i l’oposició binària 
dels sexes, i pensà la diferència i la hetero-
geneïtat.

El feminisme occidental contemporani és 
en bona part fruit d’una generació que va 
descobrir l’experiència de la política, que va 
conèixer el poder i l’entusiasme que neix de 
prendre de manera concertada la iniciativa 
en la vida pública. Es tractà d’una gene-
ració coratjosa amb gran voluntat d’acció 
i una gran confiança en la possibilitat de 
redissenyar l’espai comú. De fet, va ser una 
revolta creativa que va aspirar a respondre 
als esdeveniments i a donar lloc a noves 
formes de relació i de discurs sense, però, 
recórrer a cap text sagrat, de manera que 
es va manifestar com una pràctica, com un 
actuar sense model. Efectivament, més
que no pas una representació d’un model 
de societat futura, hi havia una voluntat de 
posar-se en joc i de córrer el risc de l’acció, 
de manera que no va ser fàcilment reduc-
tible a fórmula o a bandera. Aquesta carac-
terística, estranya als moviments revolu-
cionaris moderns, es traduí en nombroses 
línies d’acció, en moltes tendències sovint 
en conflicte entre elles.

El feminisme de la segona onada va ser una 
pràctica complexa i no reductible a unitat, 
però a les seves pàgines centrals s’hi troba-
va la consciència que, per tal d’assolir la 
llibertat femenina, no n’hi havia prou amb 
obtenir els drets, sinó que calia iniciar una 
nova reflexió entorn del polític, del comú 
─la seva aspiració no es limitava a aconse-
guir introduir una peça exclosa en un tauler 
ja existent.

D’aquí que combinés la resistència a 
l’opressió i a la desigualtat conjuntament
amb d’altres pràctiques i amb un pensa-

ment crític que apuntava a la necessitat
d’interrogar-se al voltant de la qüestió: en 
quines condicions encara és possible un 
món comú?

Més que no pas un moviment reivindicatiu, 
el feminisme fou una explosió de llibertat. 
Així, una de les seves característiques més 
famoses i imaginatives no va ser pas un nou 
discurs teòric sinó la pràctica separatista. El 
desencadenant d’aquella pràctica i d’aquell 
gest de separació fou la vivència d’una 
incomoditat profunda i una creixent estra-
nyesa cap als llenguatges, les pràctiques i 
els projectes compartits fins aleshores amb 
els homes i no només la condició de
discriminació injusta de les dones. Havien 
constatat que, alliberada de la servitud 
del seu destí anatòmic i declarada igual en 
drets amb els homes, una dona no esde-
venia lliure sinó supèrflua, substituïble per 
qualsevol altra dona.

Així, podem llegir el separatisme com un 
èxode del lèxic polític donat. Les primeres 
dones que es reuniren en els anomenats 
grups d’autoconsciència provenien d’una 
experiència d’implicació en primera per-
sona en la política i la cultura dels homes. 
Certament eren anys de ferment polític 
─en el nostre país teníem, a més, la lluita 
contra la dictadura─, i el gest de ruptura fet 
per aquelles dones fou quelcom imprevist i 
causà una notable sorpresa entre els seus
companys. La contribució fonamental del 
moviment de les dones d’aquell moment és 
la d’haver fundat un espai real i simbòlic de 
trobades i d’intercanvi entre dones que va 
implicar, com va dir F. Collin, una mena de 
secessió de l’esfera del polític com a condi-
ció de la seva participació.

De fet, es tractava d’una decisió, d’una 
pràctica, que aixecava acta del fet que la
llibertat femenina no ve donada de manera 
automàtica en canviar les condicions legals 
o econòmiques, del fet que no tot malestar 
és producte de la discriminació i que potser 
no tota diferència és fruit d’una desigualtat 
que calgui superar. En aquests grups d’au-
toconsciència es va poder entreveure la
disparitat femenina i articular-la. El movi-
ment feminista del darrer quart de segle XX 
és i ha estat, en alguns moments, expressió 
del que Collin va anomenar praxis, una 
política oberta, feta de molts comença-
ments i sense fi predeterminat; un movi-
ment que va emergir de la voluntat i de la 
capacitat d’inaugurar, d’irrompre, d’inter-

´
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rompre, per tal de donar aparença i visibi-
litat a allò que abans romania ocult i, per 
això, va haver de ser creatiu, va haver de
recórrer a pràctiques imaginatives amb el 
fi d’eixamplar i reteixir els límits del nostre 
món comú.

II

D’aquí que s’hagi considerat que el femi-
nisme occidental de la dècada dels anys
1970, a més a més d’un moviment social, 
va ser bàsicament una insurrecció cultural 
que va posar en el primer pla la subjecti-
vitat, va mostrar que no hi pot haver canvi 
social sense canvi en l’ordre simbòlic. Els 
canvis de signes i de símbols són fruit d’un 
treball subterrani i en general lent, ja que 
implica desplaçar perspectives, angles de 
visió, descobrir paisatges inèdits. I, malgrat
que ningú pot saber quina part del seu 
recorregut és estèril o fèrtil, cal caminar
per aquesta via, ja que la transformació del 
simbòlic no es fa per decret.

Com ha dit J. Rancière, la política existeix 
quan l’ordre de la dominació és veu inter-
romput per «la institució d’una part dels 
qui no hi són comptats. La política no neix 
com a proposta d’organització, sinó com 
l’obertura d’un litigi sobre cada repartiment 
i la seva ordenació». De fet, en la seva 
opinió, dins l’activitat política hi ha dos ele-
ments presents que tendim a confondre: el 
que fa referència a la política com a qüestió 
del que la gent rep o reclama o com a 
creació institucional d’acords socials justos. 
L’altre element és aquell que anomena 
pròpiament la política, i és el «que desplaça 
un cos del lloc que li ha estat assignat o 
canvia el destí d’un lloc; permet veure 
allò que no podia ser vist, fa entendre un 
discurs allí on només hi havia soroll», de 
manera que desafia l’ordre jeràrquic d’un 
particular conjunt d’acords socials.

Hi ha, doncs, una dimensió de l’ordre polític 
que assenyala qui són els qui hi poden 
prendre part, i que porta a terme quelcom 
semblant a un repartiment dels espais i de 
les visibilitats. «És una delimitació de temps 
i espais, del visible i de l’invisible, de la 
paraula i el soroll».

A partir d’aquí, ens podem preguntar per 
les formes de visibilitat de les pràctiques 
de l’art, del lloc que ocupen i del que «fan» 
respecte d’allò comú. 

En aquest sentit es pot dir que les pràc-
tiques artístiques intervenen en la redis-
tribució general de les maneres de fer, en 
les relacions d’aquestes amb les maneres 
de ser i en les formes de la seva visibilitat. 
En aquest sentit, la política té a veure amb 
posar en relació coses que no en tenen 
de relació; en l’acció política i en l’artisti-
ca no intervenim com a conclusió de cap 
raonament, sinó que prenem una decissió 
subjectiva que invoca l’acord dels altres i 
les altres, és a dir, ens arrisquem; obrim un 
espai sense traçar un recorregut amb una 
fita representable. No es tracta d’ocupar un 
espai sinó d’ordenar-lo, es tracta d’inaugu-
rar un nou ordenament sempre ajornat de 
l’espai.
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EULÀLIA GRAU

Quan era molt joveneta, un cop per setma-
na, al sortir del col·legi, passava, per una 
llibreria i comprava la “PINACOTECA DE 
LOS GENIOS”, on no hi apareixia cap artista 
dona, mai... i jo pensava si no existien 
dones artistes o és que eren molt dolentes 
i això passava en tot, amb els polítics, els 
banquers, els empresaris, els “jefecillos”... 
fins i tot intel·lectuals, arquitectes, profes-
sors... també els Museus i tants col·leccio-
nistes, encara ara, són masclistes, ja és 
sabut que als museus només hi entrem 
despullades...Hem sobreviscut com a dones 
artistes, jo com moltes altres, invisibilitza-
des, sempre en segon pla, acceptant aques-
ta situació, resistint, lliures, sense condi-
cionaments, treballant, sabent que sempre 
ho tindrem més difícil que els homes... això 
sí, sempre que siguem de raça blanca i de 
classe mitja-alta i que hàgim pogut accedir 
als estudis. S’ha d’aconseguir un canvi de 
igualtat de les dones en tots els àmbits, 
hem de trencar amb els esquemes tradicio-
nals del patriarcat que redueix les dones a 
un objecte de plaer i de consum.

Es tracta de rebuig i ruptura contra les 
estructures i tradicions imposades per la 
societat patriarcal, i en la revaloració de la 
dona sense intenció de sotmetre’s a la vo-
luntat dominant de l’home. S’ha de fer una 
revisió de les desigualtats i de la opressió 
que la dona sofreix avui, en tots els àmbits.

Per aconseguir un veritable canvi, la so-
cietat sencera ha de prendre consciència 
sobre la situació de la dona. Les artistes 
dels anys setanta seguim igual amb les 
mateixes reivindicacions que les de llavors i 
això pot afectar la creació artística. La lluita 
per la igualtat de gènere és de tots i cal 
implicar-s’hi, els homes també han de voler 
aquesta igualtat per fer un món més just.

El feminisme és un moviment que es se-
gueix desenvolupant, hi ha molts tipus de 
feminismes, el cultural veu la dona com a 
grup social, i no tant entre elles i ells, no 
com una senzilla construcció social.
Des del punt de vista de les dones s’ha de 
mirar cap a una cultura femenina. És la 
igualtat que hi ha d’haver entre homes i do-
nes amb els valors típicament femenins.

El feminisme és una lluita per la llibertat, 
quan ens alliberem nosaltres alliberarem 

els homes encara que tot no sigui tant 
dràstic i espantós com abans, moltes coses 
han de seguir canviant, que encara no n’hi 
ha prou amb tot el que fins ara s’ha fet i 
per això lluitem i no cal ser artistes.

Els moviments feministes han acabat 
construint pràctiques i coneixements útils 
per transformar la societat i la nostra reali-
tat. El fet que en el nostre país els creadors 
de la cultura no disposin de cap seguretat, 
cap ajuda per a la seva supervivència fa que 
l’art, encara que sigui de crítica al capita-
lisme, i de crítica social acabi venent-se car.

Com tolerem una societat repressiva que 
censura tot el que fem i tot el que diem... 
desprès de tants anys de dictadura de 
lluites, d’il·lusions i esperances pel canvi, 
ara ens trobem pitjor que abans, és un 
loop, un llaç en el qual en la actualitat, 
ens tornem a trobar: en els darrers temps 
en una situació persecutòria sota la llei 
mordassa, censura pels treballs de caire 
polític, temes que sembla millor no tocar, 
temps tèrbols, en què no hi ha llibertat 
d’expressió, perquè voldrien que tots ens 
convertíssim en un ramat d’ovelles, en 
una societat apagada sense color...que 
ningú alci la veu, esporuguida pel perill 
que per no res, ens fotin a la presó, que 
ens condemnin: restriccions a la llibertat 
d’expressió, censura encoberta, por que et 
caiguin a sobre.

En un món on es presumeix de tolerància, 
i la mesura social deriva en restriccions, no 
saps com ni què et pot passar, tot fa pensar 
que hi ha temes que és millor no tocar.

Hem d’aconseguir visibilitat en l’esfera 
pública, no concórrer en treballs no remu-
nerats i no realitzar feines precàries sense 
reconeixement de les institucions. S’ha 
d’aconseguir visibilitat en l’esfera pública.

Els drets de la dona a la feina segueixen 
sense respectar-se en molts aspectes. 
Encara queda molt per fer per aconseguir la 
igualtat de gènere al món laboral: presèn-
cia en càrrecs directius, igualtat salarial, 
acord laboral i familiar... i un llarg etcètera.

Ser feminista no vol dir anar contra els 
homes, encara que en una societat pa-
triarcal com la nostra on la figura del home 
s’imposa, alguns puguin pensar que 
guanyar terreny per a elles, significa reduir 
el d’ells.

`
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Les opinions sobre l’art actual, amb el pas 
del temps poden canviar. Els curadors i 
crítics d’art han anant agafant poder arri-
bant a decidir tendències pel seu propi 
gust.

L’art és un potent mitjà d’expressió d’allò 
establert en la societat i que no funciona bé 
i no ha de ser un element només estètic i 
decoratiu.... La postmodernitat passa de les 
definicions tradicionals de l’estètica i la
bellesa de l’art per introduir-hi nous valors.

La pregunta de Linda Nochlin va plantejar 
molts dubtes sobre els pilars en què es 
fonamenta el món de l’art i la creació. Les 
grans obres d’art, considerades genialitats, 
per què ho són en realitat ? I ho són
veritablement?...

En què consisteix el mite patriarcal de la 
genialitat masculina? ¿Com s’elabora la 
idea de geni o de genialitat mitjançant el 
rebuig de les dones? Què n’hem de 
pensar?, com veiem la dona? L’home la vol 
dòcil, subordinada mare i muller per criar 
la prole del geni, la qual cosa l’impedeix 
desenvolupar-se com a persona, artista i 
geni ella mateixa.
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MARI CHORDA

Mentre esgarrapo l’aigua per trobar la terra 
original:
llots i trobes.

Me ferix tant d’esclat,
l’he d’aturar aquí als ulls.

Quins insectes silenciosos viuen aquí
on la terra ha desaparegut del mapa?

Has dit:
la bellesa,
no sé si la bellesa.

Sí, la bellesa, sí.

Sóc davant de la pedra,
puc sospesar tots els estrats
se’m dóna llegir-hi les grafies,
sento créixer la serp

No vull tornar a nàixer
només com un sol!
Exabrupte en el ventre
de totes les granotes

Com ferixen les primeres mirades del dia
les fulles netes de la nit!

Jo t’ho dic, filla meua
al lloc on tu vas nàixer,
hi tornen a cantar
les granotes.

Saps, amor?
al lloc on tu niaves
hi ha tornat
la gruneta.

I al lloc
on tant vas estimar
quina música s’hi sent,
ara?

No és irreversible
les espiroquetes (1) no afectades
descabdellen sovint
lo garbuix de la temor:
només los hi calen
torbes fèrtils,
aigües en estat de putrefacció
i a sobre,
cels immensos.

Los lòbuls nodrits
devenen diferents,
no recomponen l’estructura anterior,
només si mereixen s’acomoden
a les cavitats cranials,
si creixen, poden vessar-se
pels orificis més inversemblants
i prenen formes sorprendents,
d’allò més humanes. (2)

Tenia 13 anys quan la meua mare em va 
demanar que per al seu sant -es deia 
Conxita- li pintés una “Anunciació de l’àngel 
a Maria”. Era l’any 1955. 
Em vaig posar molt contenta i vaig decidir 
posar-hi tot lo meu saber i més: res de 
còpia, una peça original, pintada a l’oli i 
aplicada amb espàtula!
Quan vaig acabar aquell retrat de Maria 
agranant, l’àngel meteòric i la intensa llum 
que entra per la finestra, me vaig sentir 
“empoderada”, com vam dir-ne molts 
d’anys després.

`
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A partir d’aquest primer acte de llibertat 
(més iconoclasta que tradicional), he anat 
conquerint espais, fugint d’aquells on no 
podia respirar i,  a la llarga, obrint col·lecti-
vament nous espais de creació.
  
Mentre esgarrapo l’aigua per trobar la terra 
original:
llots i torbes.

Del Catàleg de l’exposició Llots i torbes, 
Amposta, 2017

Los anys 60s i 70s van ser duríssims per a la 
gent d’esquerres, per als artistes i especial-
ment, per a les dones artistes. 

L’any 1976, un cop mort lo dictador, cele-
brem les “Primeres Jornades Catalanes de 
la Dona” que donaren una nova perspecti-
va en lo món ja dit FEMINISTA.
Després de moltes reunions  clandestines, 
les dones vam poder començar a expressar 
públicament els nostres desitjos i inten-
cions polítiques.

Primer la formiga va dir: 
“treu-me de  
sobre aquesta pota enorme”.  
L’elefant dormia  
i ella va fer un túnel.  
Aquí va començar la més increïble cultura  
subterrània.

Publicat en una carpeta de poemes, en un 
principi anònima, a les “Jornades Catalanes 
de la Dona”, Barcelona, 1976. 

Malgrat la importància del llegat artístic 
feminista, les institucions han trigat 30 i 40 
anys en exposar-lo als museus. Ha estat un 
fenomen universal. Espero que no quede 
tot en una moda i fins i tot en una petita 
lluita per veure qui exposa “més” femi-
nisme.

Seria decebedor.

(1) Espiroqueta catalana, bacteri descobert per la 
biòloga Lynn Margulis al Delta de l’Ebre, que podria 
explicar l’origen de la vida
(2) L’artista va començar la seva intervenció recitant 
fragments diversos de la seva obra poètica 
seleccionats per ella mateixa
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DOLO PULIDO

Quan em van proposar aquest títol per par-
lar sobre els inicis del Femart, em va venir 
a la memòria una època determinant en la 
meva formació i construcció d’una mirada 
que marcaria les meves relacions amb les 
altres persones i amb el món.

A Santa Coloma, la ciutat on vivia, vam 
créixer a cops de mobilització per demanar 
allò que consideràvem bàsic en la vida de 
les ciutats: enllumenat públic, asfaltització, 
escoles, hospitals, mercats, etc. L’especu-
lació era i continua sent un animal ferotge 
que devorava allò humà i davant d’això 
era necessària la resposta col·lectiva. Una 
resposta col·lectiva en la qual molt sovint 
eren les dones les que encapçalaven les 
primeres files de les mobilitzacions  perquè 
justament parlàvem de tot allò que no sem-
blava important, però que era necessari per 
a sostenir la vida humana.

En aquest camí la cultura també esde-
vingué una eina important i essencial per 
poder avançar  en la transformació social 
d’aquella ciutat que somniàvem. Però el fet 
cultural afegia un element important per 
les persones que hi participàvem: el gaudi 
i la celebració. D’aquí van sortir diverses 
propostes com la primera festa major del 
76, la creació de la revista Gramma, de la 
ràdio pública, Ràdio Gramenet, la generació 
de noves propostes en les arts escèniques, 
etc.

El Cine-club Imatges de Santa Coloma va 
néixer en aquella època amb  la voluntat 
d’alfabetitzar en clau audiovisual i crítica  
la població, i com a públic captiu que era 
jo en aquella època, vaig formar-me en 
aquest sentit, tot descobrint el gran poten-
cial comunicatiu del món de l’audiovisual.

De seguida, anomenar-me com a feminista 
va ser un pas natural a allò viscut i ràpi-
dament vaig descobrir els grups de dones i 
el moviment feminista que m’han acompa-
nyat la resta de la vida.

Des de Ca la Dona, per la que treballavem 
moltes dones des de feia anys, a principis 
dels anys 90 vam entrar en contacte amb 
Drac Màgic, cooperativa divulgadora de 
cultura audiovisual que també impartia 
alguns seminaris de crítica feminista com 
a proposta metodològica d’anàlisi de films. 

Pocs anys després es realitzaria la pri-
mera edició de la Mostra Internacional de 
Films de Dones, espai d’exhibició de films 
de dones, però també de reflexió i anàlisi 
de discursos i narratives feministes en el 
cinema.

Juntament amb les dones de Fes-lu (Fes-
tives i lúdiques) i amb aquesta voluntat 
crítica artística vam impulsar la creació de 
Fem Art com un espai de promoció d’art fet 
per dones, marcat amb una clara intencio-
nalitat d’afavorir la interrelació de dones 
artistes i de feminismes

En el diagnòstic que fèiem dels circuits  
artístics veiem que hi havia una gran assi-
metria entre el sector formatiu, les escoles 
i facultats de Belles Arts i el sector d’ex-
hibició d’art, concretament les gale-
ries i els museus. Si comptàvem que en el 
sector educatiu artístic la relació entre do-
nes i homes era d’un 80% de noies vers un 
20% de nois, al l’hora de exhibir i divulgar 
les creacions artístiques, aquests números 
s’invertien en 180 graus: Només un 20 per 
cent en el millor dels casos les autories de 
les obres d’art eren dones.

A la necessitat de creació d’un espai 
d’exhibició d’obres artístiques realitzades 
per dones se n’afegia una altra: el debat, la 
reflexió sobre com podíem revertir aquesta 
situació, si ja ens anaven bé aquests circuits 
o necessitàvem altres formes d’exhibició. 
Ens era urgent reflexionar al voltant d’un 
imaginari nou que subvertís uns models 
culturals patriarcals hegemònics social-
ment.

D’aquí la proposta de fer una xarxa de 
dones artistes, perquè sabíem que juntes 
podríem

Impulsar l’art fet per dones des d’una 
perspectiva de transformació social no era 
nou. Comptàvem amb debats i experiències 
d’altres disciplines. 

Des del cinema, Bresson ja havia plantejat 
que no hi havia art sense transformació, 
però que tampoc no podria haver transfor-
mació sense art. 

A finals dels 60 i principis dels 70, van 
haver-hi diverses propostes des de les 
dones artistes, tant des del món anglosaxó 
com a casa nostra com podem veure en 
aquesta taula.



105

Fem
inari

Unir activisme i art des del feminisme 
va ser l’esperit que nodria l’energia del 
FemArt. D’aquesta manera hem pogut 
veure com, des de les diferents propostes 
que s’han fet al llarg dels anys, aquest 
esperit hi ha estat present.

No és casual que Femart hagi sorgit del 
projecte de Ca la Dona, un espai de dones i 
per a dones.
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NORA ANCAROLA

Ca la Dona, un espai que engloba i acull 
tot el moviment feminista sense exclu-
sions. Emoció de veure el local ampliat, la 
capacitat d’acció i la persistència en man-
tenir-se en un espai, on el conflicte està 
fora i no dins les lluites entre les dones. Un 
espai que suma i mai resta.

Si la pèrdua de la Guerra Civil va suposar una 
regressió en els drets de la població en general, les 
dones van estar a més sotmeses a les polítiques de 
control moral i sexual que propugnava el franquisme. 
Eva Fernández (Vocalies i grups de dones. El femi-
nisme en els barris)

Linda Nochlin, l’any 1970, publica un article 
que es titula “Per què no hi ha hagut dones 
que hagin estat grans artistes?” (1)

Ara, ja sabem que sí que hi ha hagut grans 
artistes dones, però també sabem les 
desiguals condicions amb les quals van 
treballar i desenvolupar la seva obra, com 
també la invisibilització que es fa d’elles 
als llibres d’Història. Perquè “la Història de 
l’Art és la història de l’exclusió de les dones: 
les experiències femenines del món que 
se simbolitzen a través dels llenguatges 
artístics i culturals provoquen desplaça-
ments, desbordaments, dissidències i 
desacords amb els cànons establerts i 
obren noves maneres d’entendre l’art i 
la creativitat. Les dones i la seva història 
generen una forta resistència a homo-
geneïtzar-se en els discursos apresos” 
(paraules d’Assumpta Bassas i María José 
González a Sense dones no hi ha història).

Com hem viscut les dones el postfran-
quisme des del món de l’Art
A la fi dels anys 70, el nostre país és una 
explosió d’entusiasme que fa emergir les 
lluites socials que es desenvolupaven en la 
clandestinitat del franquisme. Les agrupa-
cions veïnals i els col·lectius donen la ben-
vinguda a una transició que s’albira espe-
rançadora. En relació a l’Art, les feministes, 
recullen el treball realitzat des d’altres llocs 
del món (Anglaterra, els EUA) i intenten 
entre d’altres, contestar la famosa pregunta 
de Linda Nochlin. El que era una pregunta, 
es transforma de manera immediata en 
una afirmació a desenvolupar, que estimula 
a investigar i a treure a la llum, la creació 
femenina, alhora que posar sobre la taula 
totes les problemàtiques per les quals, 
aquesta absència es produïa. 

El moviment feminista té el seu moment 
clau en les Primeres Jornades de Madrid 
l’any 75 i les de Barcelona al 76. Aquestes 
jornades seran en part el tret de sortida a 
una enorme quantitat de treballs d’inves-
tigació i reflexions sobre la realitat de les 
dones dins el nostre entorn.

Així  els treballs de recerca de Griselda Pol-
lock, els de Judy Chicago i Miriam Shapiro 
dins el primer departament d’estudis fe-
ministes a l’àmbit universitari, Feminist Art 
Program al California Institute of the Arts 
(1972), Plaer visual i cinema narratiu de 
Laura Mulvey (1975) o Maneres de Veure  
de John Berger (1972) o més tard el llibre 
Mujeres, Arte y Sociedad de Whitney Chad-
wik, esdevenen essencials punts de partida.

Les nostres historiadores, entre les quals 
trobem a Bea Porqueres, Erika Bornay, 
Estrella de Diego, Ana Martínez Collado i un 
llarg etcètera, es posen a la feina i sor-
geixen estudis tan importants com Re-
construir una tradición. Las artistas en el 
mundo occidental; Las Hijas de Lilith;  El 
andrógino sexuado o pocs anys més tard 
Cyberfeminismo: tecnología, subjetividad 
y deseo, textos on s’analitza el paper de la 
dona a la Història de l’Art, recuperen els 
noms i les obres de les dones, alhora que 
es revisa el mateix concepte que les avalua.

Però, què succeeix dins l’àmbit exclusiu de 
la creació en aquestes primeres dècades 
del postfranquisme? Hem de situar-nos en 
un panorama on els espais expositius eren 
en un primer moment molt escassos, les 
galeries eren espais expositius de rellevàn-
cia, algunes d’elles mai havien exposat una 
artista dona. A poc a poc van apareixent 
la sala Montcada, el Palau Robert, el Palau 
Moià, el Palau Macaya, la Fundació Miró, 
la Virreina, i s’obren nous espais expositius 
com Arts Santa Mònica el 1988, el MACBA  
al 1995 i Caixafòrum al 2002. 
 
A partir d’aquest nou panorama, a poc 
a poc canvien les mirades, les accions, 
fins i tot les tècniques emprades per les 
creadores.

L’Art i les dones a les exposicions a princi-
pis de la transició
Difference: On Representation and Sexuality 
realitzada en el Nou Museu d’Art Contem-
porani de Nova York l’any 1984  i comis-
sariada per Kate Linker i Jane Weinstock 
intentava aclarir les relacions entre repre-
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sentació i gènere, mantenint participació 
d’artistes homes per a fer efectiva aquesta 
clarificació. També la importantíssima 
Inside the Visible potser una de les exposi-
cions més importants que marquen una fita 
en l’àmbit de l’art i els estudis de gènere i 
està lligada a l’aparició del Museu Nacional 
de Dones Artistes situat a Washington.

Però deixo de costat aquests i molts altres 
esdeveniments importantíssims a l’àmbit 
de la creació de l’art de dones a l’àmbit in-
ternacional per a entrar en el nostre entorn 
més pròxim, el de l’estat espanyol.

No puc evitar relacionar aquesta primera 
època de la transició amb la insatisfacció 
que ens produïa aquells anys 80 quan el 
govern socialista de Felipe González va 
generar un suport sense parangó en la 
història del nostre país, per a poder po-
sar en el mapa cultural europeu (ara ja el 
coneixem com la “marca” Espanya) , alhora 
que desarticula les pràctiques polititzades 
i crítiques que es venien desenvolupant en 
els anys 70. És així com artistes pioneres 
com a Eugenia Balcells, Fina Miralles, Sílvia 
Gubern, Àngels Ribé a Catalunya, Eva Lootz, 
Ester Ferrer a Madrid o iniciatives contes-
tatàries de l’època, queden truncades per 
una política banalitzadora i hegemònica 
per a l’exportació d’una Espanya “diferent 
i falsament nova”. Això juntament amb el 
nou conservadorisme de l’art que torna a 
Europa convertit en neo-pictòric fa que les 
creadores (gairebé totes les que desenvo-
lupaven les seves obres sota paràmetres 
d’art conceptual o noves tecnologies) desa-
pareguin del nou mapa artístic espanyol.

La primera exposició rellevant que recordo 
es realitza en 1993: 100%, en el Museu 
d’Art Contemporani de Sevilla i va ser pot-
ser, la que va marcar un camí. Comissariada 
per Luisa López Moreno i Mar Villaespesa, 
va presentar deu artistes andaluses en 
un marc teòric molt ampli i en el catàleg 
del qual s’incloïen textos d’historiadores i 
crítiques feministes poc conegudes fins a 
aquest moment pel públic en general, com 
Amelia Jones, Teresa de Laurentis o Nancy 
Miller.

Sota quins paràmetres treballàvem les 
artistes en aquella època?
A) Artistes que en el nostre país treballaven 
en sintonia amb l’art de les dones d’altres 
països de l’àmbit occidental

Aquestes artistes ens arribaven a través de 
grans exposicions o per les galeries.
Als anys 80 l’artista de la qual es podia 
conèixer la seva obra era l’Eugènia Bal-
cells, i des de l’àmbit nacional, Ester Ferrer, 
Paloma Navares o Carmen Calvo apareix-
ien com a visibles. Sabíem que existien 
Àngels Ribé, Eulàlia Grau, Fina Miralles, 
Concha Jerez..., però no sempre era fàcil 
trobar obra i/o informació, és per això que 
exposicions com 100% artistes va ser tan 
important com a comunicació per al mateix 
col·lectiu. Malauradament dins l’àmbit 
català no hem tingut un marc d’aquest 
tipus, on incloure de manera àmplia i trans-
versal les artistes. Crec que a Catalunya les 
lluites de les historiadores i comissàries per 
l’espai conceptual feminista que s’estava 
creant, ens va fer perdre aquesta oportu-
nitat de visibilitzar tot l’espectre de possi-
bilitats i d’accions que les dones creadores 
estàvem fent. 

B) Artistes activistes feministes que realitza-
ven accions i obres en relació directa amb 
el seu activisme
Les coneixíem com a dones activistes i 
creatives, però no estaven legitimades per 
les institucions (i a vegades, tampoc per les 
teòriques): Mari Chordà, Elsa Plaza...em 
pregunto què ens ha passat que han d’ha-
ver estat legitimades per les institucions 
(la Tate, el Reina Sofia, el MNAC) perquè es 
reconeguin dins el nostre espai “alternatiu”. 
L’aparició de la Mostra d’Art va ser un espai 
de confluència, malgrat que les mateixes 
crítiques o comissàries no hagin pogut fer 
el treball de comunicació i difusió que calia. 
Crec que moltes vegades separem l’acti-
visme de la professionalitat i no donem 
valor a allò què tenim a prop.

C) Artistes que treballaven en sintonia amb 
l’ambient local en la línia de la recuperació 
de la Pintura, però amb una perspectiva de 
gènere
Algunes artistes cercaven la seva perspec-
tiva, des del lloc de la pintura. Molt menys-
preades pels corrents feministes, ja que la 
seva activitat no corresponia a les noves 
claus que incloguin el cos, algun tipus de 
discurs feminista, la denúncia (en poc 
temps la denúncia també passa a ser un 
problema en nom de l’empoderament), 
noves tècniques que no siguin les del pa-
triarcat. Estem parlant d’artistes com 
Chavela Vargas, Menchu Lamas, Francesca 
Llopis...algunes d’elles, ja desaparegudes 
del panorama artístic. 
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Aquestes artistes intenten no des-ideolo-
gitzar l’art que en aquells moments el 
partit al govern volia aconseguir, però el 
feminisme en general no els dóna el suport 
perquè no treballen amb els paràmetres 
que a les teòriques els quadra.

D) Artistes que treballaven amb tècniques 
artesanals i conceptes contemporanis
A poc a poc, aquestes artistes, poc 
reconegudes pels crítics del patriarcat, van 
sent recuperades per algunes crítiques que 
donaven una nova perspectiva de valoració 
a les obres d’art. Les tècniques artesanals 
començaran a ser un valor i no un límit. 
Com Helena del Rivero, Teresa Lanceta o 
Marga Ximenez. Si a això li afegim el treball 
que fan les pròpies artistes de recuperació 
de les tècniques ancestrals com a una mar-
ca de la seva genealogia, el treball que fan 
per recuperar l’espai  femení en tant que 
qüestions tècniques, és molt important.

Estem parlant dels complexos anys 80 i la 
dècada dels 90...

Afortunadament la deriva feminista i 
la tercera onada d’artistes incorpora la 
transversalitat i la interdisciplinarietat 
en paral·lel a un discurs feminista que 
comença a anomenar-se FEMINISMES on 
s’inclou diversitat del moviment, i cada 
vegada més, la possibilitat de sentir-nos 
verdaderament lliures.

Les artistes nascudes als anys 60, com Eu-
làlia Valldosera, Pilar Albarracín, Maria 
Ruido, Ana Carcelller i Helena Cabello, Pa-
tricia Gadea, Marina Nuñez, Cori Mercader, 
Alicia Framis  i un llarg etcètera ens per-
meten entrar en el món del femení, sense 
preconceptes i donant peu al ric i espe-
rançador moment en el qual vivim.

El 1995, té lloc Territoris indefinits, al Mu-
seu d’Art Contemporani d’Elx, comissariada 
per Isabel Tejeda i Pep Miralles. Autodefi-
nida com a filla de 100%, intenta ampliar el 
marc local, plantejat com una exposició de 
tesi, allunyada de les innombrables exposi-
cions típiques d’aquests anys realitzades al 
març per a cobrir la quota. Isabel Tejada in-
tenta rastrejar en el treball de l’obra de 122 
dones (l’exposició final n’exposa únicament 
28) la construcció de la identitat femenina, 
intentant que les artistes siguin les que 
dissenyin el discurs.

M’aturo aquí un moment, ja que Isabel 
Tejeda fa un treball de comissariat molt 
interessant en un lloc, el País Valencià, que 
serà un centre de recerca important dins de 
l’art feminista. La Facultat de Belles arts de 
València inscrita a la Universitat Politècnica 
serà, i continua sent, un lloc de debat que 
inclou artistes, historiadores i crítiques 
d’art com Carmen Navarrete, Teresa Cháfer, 
Carme Sanabre, alhora que inclou en els 
seus grups de treball teòrics com Marcelo 
Expósito o  Ricard Huerta.

El 1997, una altra exposició, El rostre 
vetllat. Travestisme i identitat en l’art en el 
Centre Koldo Mitxelena de Sant Sebastià, 
posa en joc per primera vegada el tema de 
la multiplicitat i les variabilitats genèriques. 
El 1998, també en Koldo Mitxelena Trans-
genéric@s. Representacions i experiències 
sobre la societat, la sexualitat i els gèneres 
en l’art espanyol contemporani, comissa-
riada també per Mar Villaespesa conjunta-
ment amb Juan Vicente Aliaga, continua el 
debat. 

El 1999, Fora d’Ordre: dones de l’Avant-
guarda espanyola, a la Fundació Mapfre, 
a Madrid amb textos de Fernando Huici i 
Estrella de Diego va tenir el mèrit de reunir 
una bona mostra de sis dones que van 
exercir un paper important en el panorama 
artístic a l’Espanya de preguerra. Maruja 
Mallo, Remedios Varo, Norah Borges, Ánge-
les Santos, Olga Sacharoff i María Blanchard 
estaven presents i reunides en una mostra.

El 2000, Zona F creat com a projecte d’Ele-
na Cabello i Ana Carceller en el recentment 
creat Espai d’Art Contemporani de Cas-
telló, és una mostra excel·lent de 9 artistes 
internacionals i nacionals no exclusivament 
dones, que es proposa aprofundir en els 
resultats de la presència del feminisme en 
l’art contemporani. Segons paraules de les 
comissàries: “Zona F fuig d’estereotips re-
duccionistes i rígides categoritzacions de la 
concepció essencialista de gènere, apostant 
per una feminitat i una masculinitat mu-
tables, producte de construccions socials 
en continu canvi, alhora que intercanvia-
bles”. L’exposició compta amb artistes com 
Eija-Liisa Ahtila , Nicole Eisenman, Alicia 
Framis, Jim Hodges, Jac Leirner, Sarah 
Lucas, Yasumasa Morimura, Marina Núñez, 
Jane & Louise Wilson.

Els últims anys del segle XX i principis del 
nostre són anys on els espais d’art Contem-



109

Fem
inari

porani més o menys oficials realitzen ex-
posicions d’artistes dones. Possiblement el 
pioner en això és l’IVAM que inicia la seva 
marxa l’any 88 amb la direcció de Carmen 
Alborch, realitza una exposició d’Eva Hesse 
el 93 i una altra de Magdalena Abakanovic 
sota la direcció de Francisco Ivars el 99. Ac-
tualment la informació d’aquesta exposició 
no existeix a la pàgina de l’IVAM. No exis-
teix res relacionat amb Carmen Alborch.
 
A Barcelona la Fundació Tàpies, sota la 
direcció de Manuel Borja Villel i Nuria 
Anguita realitzen exposicions de Louise 
Bourgeoise en 1991, Jana Sterbak en 1994, 
Lygia Clark en 1998, Ana Mendieta en 1999, 
Eulalia Valldosera en el 2000, Sanja Ivecovic 
en 2007.

La política expositiva que passa a desen-
volupar Manuel Borja Villel en el Macba, 
creat en 1995, possibilita l’exposició més 
important per exhaustiva i significativa: la 
de Martha Rosler, Posicions en el món real, 
on a més vam tenir la sort de poder man-
tenir amb ella un diàleg, ja que va plantejar 
la seva conferència com un lloc de debat. 
El Macba també va exposar Adrian Pipper 
en 2004, Jo Spencer en 2006, Joan Jones en 
2008 i Nancy Spero en 2008, entre altres.

Totes aquestes exposicions dins espais 
públics o privats, es produeixen moltes 
vegades per cobrir la quota, sense un 
comissariat específic, amb poc treball 
d’anàlisi feminista, amb poca o nul·la in-
clusió dels sectors de dones investigadores 
que treballen les perspectives de gènere 
dins l’Art contemporani. Són moments en 
què les institucions, malgrat que incorpo-
ren mostres de dones, continuen negant 
la importància que té el treball de recerca 
que s’està fent des dels espais d’investi-
gació feminista més proper.

La inauguració de l’exposició Deposeu les 
armes!, de tres artistes de fama contrasta-
da per la seva lluita pacifista: Bertha von 
Suttner (1843-1914), Käthe Kollwitz (1867-
1945) i Marga Ximenez (1950-), que va te-
nir lloc al Centre de Cultura de Dones Fran-
cesca Bonnemaison de Barcelona, mereix 
especial atenció. L’exposició, comissariada 
per Bea Porqueres, i que compta amb la 
col·laboració del Goethe-Institut de Barce-
lona es realitza davant el centenari en què 
l’escriptora i activista Bertha von Suttner va 
rebre el Premi Nobel de la Pau. El Centre de 
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison li 

ret homenatge amb aquesta exposició, re-
lacionant la seva obra amb la de les artistes 
alemanya i catalana. La “guerra a la guerra” 
que han practicat les dones, ha adoptat 
moltes formes i també una novel·la, un 
assaig, un cartell, una escultura, un dibuix 
poden ser concrecions i vehicles. L’any 
2005, el Centre de Cultura es perfilava com 
un espai de caràcter per a la difusió de l’art 
i l’articulació amb la societat, des de les 
programacions que incloïen un espai edu-
catiu i d’investigació rellevant.

Crec que en aquest punt, la força que 
podria haver tingut l’articulació entre el 
Centre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison i les activitats de Ca la Dona, 
en particular la Mostra d’Art, més les acti-
vitats de la Universitat de Barcelona i altres 
espais sensibles a les qüestions femenines, 
podria haver estat una columna important 
per perfilar l’activitat de les creadores. 
Aquesta confluència mai ha estat possible. 
La crisi econòmica i les nefastes polítiques 
culturals, van dificultar encara més aques-
ta articulació dins el terreny de les arts 
visuals.

Malgrat aquests entrebancs, el moviment 
feminista en el seu conjunt avança, en 
tant que amplia el seu espectre de reivin-
dicacions i perspectiva social i política. La 
diversitat i la transversalitat ens ha donat 
una força inesperada. 

És evident que, si en aquests moments som 
un problema per alguns reductes conser-
vadors i restes del franquisme,  és perquè 
hem transcendit el nostre terreny, els nos-
tres espais de confort i de treball exclusiu 
entre nosaltres (espai que per descomptat 
no hem de perdre) i hem ampliat els nos-
tres horitzons, el nostre camp de treball on 
la incidència no acaba en el conegut.

En relació als espais d’Art i de creació, 
hauríem de fer el mateix que hem fet des 
de l’espai activista, des de la Mostra d’Art: 
sempre sumant, el món és nostre.

(1) Linda Nochlin. Why Have There Been No Great 
Women Artists? Nova York Collier-Art News, 1971







112

Fe
m

in
ar

i

Mitjans de comunicació, xarxes socials i feminismes: 
una pràctica de comunicació transformadora?

Ja fa un temps que els feminismes formen part de les temàtiques de 
cobertura diària dels mitjans oficials, però sovint aquesta cobertura 
resulta interessada, sensacionalista i/o insuficient. Com s’articula la 
informació feminista des dels marges: mitjans de comunicació alter-
natius feministes, xarxes socials?

Ponents: Dianespotting (Sangre Fucsia), Keren Manzano (Pikara 
Magazine), Marta Corcoy (Associació de Dones Periodistes de 
Catalunya). Presenta: Marta Garcia. (Comunicació FemArt).
Dijous, 31 de gener 2019 (Ca La Dona)
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Fa uns anys, si haguéssim pensat en una 
sessió dedicada als feminismes i als mitjans 
de comunicació, segur que no ens haurien 
vingut al cap tot un seguit d’imatges i de 
conceptes que sí tenim ara.  

Avui en dia, quan pensem en mitjans de 
comunicació, xarxes socials i feminis-
mes, tenim una sobredosi d’imatges, de 
paraules, de titulars i fins i tot de cam-
panyes en concret.

No es pot negar que el feminisme ara és 
tendència. Fets com que l’any passat la 
paraula de l’any va ser feminisme, el color 
de l’any de la carta Pantone, el lila feminista 
o el tractament mediàtic que han tingut les 
últimes dos vagues del 8 de març i les cam-
panyes a xarxes socials com el “mee too” o 
el “yo si te creo”, han fet mainstream la 
lluita més persistent i resistent de la 
història, la lluita de les dones que fins fa 
poc havia estat mancada d’aquest suport 
mediàtic. És des d’aquest punt de vista que 
plantegem aquesta taula. 

1-Ens agradaria parlar de com els nous 
mitjans i la nova societat de la comuni-
cació i xarxes fagociten una lluita feminista 
efectiva i real o en canvi la mercantilitzen la 
banalitzen i fins i tot la incorporen com una 
altra “qualitat” del capitalisme liberal? 
Com s’apropen i s’apropien els mitjans ge-
neralistes del discurs i les lluites feminis-
tes?, Com neutralitzar la seva potència 
sabent que la majoria de mitjans no són 
lliures ni independents, sinó que responen 
als interessos dels poders dominants mar-
cats per ideologies determinades, sovint 
conservadores i neoliberals? Ens és útil 
aquesta presència del feminisme en els 
mitjans d’aquest tipus?

Una vegada ens hem qüestionat això, l’altra 
pregunta inevitable és:
2- Si aquests mitjans no es comprometen 
amb una mirada feminista real sobre la 
informació, com definirem llavors un mitjà 
feminista?

Una definició aproximada podria ser: un 
mitjà pot dir-se feminista quan la seva 
agenda no està marcada per l’actualitat 
dominant, sinó que selecciona temes que 
estàn als marges de l’Europa burgesa, blan-
ca i heteronormativa i que a més aplica una 
mirada feminista transversal quan s’apropa  
a les històries.

I per últim, 
3- Què ha suposat l’aparició de les xarxes 
socials per als feminismes?
És inqüestionable que les xarxes socials han 
revolucionat les lluites feministes donant 
veu a les eternes silenciades. El ciberfe-
minisme, per les moltes generacions que es 
comuniquen per xarxes socials, ha suposat 
un trencament de la jerarquia patriarcal 
que ens impedia accedir a un espai en l’es-
cena pública, ja que la gran part de mitjans 
i editorials responen a interessos colonials, 
capitalistes i patriarcals.

Gràcies a internet les anònimes hem ob-
tingut un nom. Hem compartit i debatut les 
nostres reflexions, hem conegut feministes 
d’altres parts del món, trobant aliances 
polítiques més enllà de les nostres fron-
teres. I estem escrivint la nostra història 
sense l’estricta mediació del patriarcat i les 
seves institucions.

Però com tot en aquest sistema, les xarxes 
també són una arma de doble tall.
Per una banda, internet ha democratitzat 
l’accés a la informació i ha permès a les do-
nes i als col·lectius la llibertat d’assumir la 
seva pròpia veu,  que siguin elles mateixes 
les que expressin allò que volen comunicar, 
però, per altra banda, no oblidem que la 
lluita segueix estant als carrers i al dia a dia, 
i que no se soluciona res a cop de clic.
Amb tot això, anem a veure si aquesta taula 
que tenim avui ens ajuda a aclarir i apro-
fundir una mica més en tots aquests temes.

Marta García
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MARIA DEL CASTILLO
(Dianespoting)

SANGRE FUCSIA: Hacer radio feminista 
como si la revolución hubiera triunfado

En Sangre Fucsia narramos el feminismo 
partiendo de un supuesto utópico: la de-
rrota del patriarcado. De esta manera, nos 
desmarcamos de otras líneas editoriales 
que basan sus contenidos en repasar la 
actualidad con un enfoque de perspectiva 
de género y/o en denunciar las opresiones 
a las que nos somete el sistema. Desgra-
ciadamente estos enfoques siguen sien-
do necesarios, tanto en las cabeceras de 
mayor tirada o repercusión como en los 
medios alternativos, de contrainformación 
o incluso en las redes sociales. 

La estructura de nuestro programa es bas-
tante sencilla: planteamos un tema y cada 
una de las seis integrantes del colectivo 
lo aborda desde sus propios intereses sin 
que contemos con un consenso explícito 
ni posicionamiento político respecto al 
mismo. De esta manera hemos producido 
varios especiales sobre los feminismos 
a lo largo del mundo (“Feminismos en 
Marruecos”, “(algunos) feminismos latino-
americanos”); hemos realizado ejercicios 
de herstory (1) como el que presentamos 
en el especial “Desde nuestra acera”, en 
colaboración con Candelas Feministas y el 
proyecto madrileño “El porvenir de la re-
vuelta. Memoria y deseo LGTBIQ+”, donde 
trazamos un recorrido por los activismos 
feministas y lésbicos desde mediados de los 
70 hasta los 90 en Madrid; y por supuesto, 
nos hemos metido de lleno en los campos 
de batalla habituales del feminismo (“Ma-
quíllate, maquíllate (o no)” o “Yo, puta y 
feminista”).  

Como este programa de radio es nuestro 
y somos nosotras quienes elegimos los 
temas, nos hemos centrado muchas veces 
en el mundo de la ciencia ficción como 
escenario para reflexionar sobre nuestros 
presentes y paladear las vidas que mere-
cen ser vividas, ya sea investigando nuevos 
modelos familiares, de reproducción o de 
relación social. Fruto de este interés por lo 
especulativo hemos adaptado al radio-
teatro la novela “Las Hijas de Egalia” de 
Gerd Bratenberg, un clásico cifi, ahora 
descatalogado, que plantea un ejercicio de 
mundo al revés, proponiendo un matriarca-

do donde las mujeres ostentan los puestos 
de poder y reproducen las opresiones que 
tan bien conocemos en el patriarcado. 

En los sesenta minutos utilizamos toda 
clase de formatos radiofónicos, música 
relacionada con el tema y damos a co-
nocer tanto biografías como producciones 
culturales, grupos de activismo y acción 
política, del presente como del pasado, 
y referencias que sean de utilidad para 
nuestras oyentes,  más allá de simplemente 
hacer una semblanza biográfica descontex-
tualizada. La idea es que el programa sea 
un acercamiento al tema y sirva para “tirar 
del hilo”, para investigar más. 

Nuestra labor, por así decirlo, es de base 
y atendemos a los temas que nos intere-
san personalmente más allá de la agenda 
política o la actualidad. Muchas veces nos 
han incluido en recopilatorios de “feminis-
mos en las redes sociales” cuando nosotras 
ni somos una cuenta que haga activismo en 
las redes sociales ni tampoco entramos a 
debatir en un determinado trending topic, 
porque nosotras mismas no tenemos un 
consenso sobre ciertos temas, como ya 
comentábamos antes. Sí que tenemos una 
buena difusión de nuestros  podcast (el for-
mato por el que nos escucha la mayoría de 
la gente) a través de nuestras redes sociales 
y de las de Píkara Magazine donde aloja-
mos también nuestros episodios. 

Creemos que los medios (y las organi-
zaciones en general) son feministas no 
solo por el mensaje o temas a los que dan 
importancia, sino por aplicar transversal-
mente el feminismo a su forma de contar 
las historias. En el caso de los medios, no 
se trata solamente de hablar de feminismo 
cuando se cubre la huelga del 8 de marzo 
o se hace un reportaje sobre las violencias 
obstétricas, es aplicar la mirada feminista 
y con perspectiva de género  a todas las 
informaciones que se publiquen. La idea es 
que haya coherencia feminista en todo el 
medio y que no se reserve para ciertas co-
lumnas de opinión, para ciertas secciones 
dedicadas a “la mujer” o incluso que el 
feminismo sea un ente aparte como son los 
suplementos de deportes o economía.
 
El feminismo no solo está en el qué se 
cuenta, sino en el cómo se cuenta. Y tam-
bién en el cómo que está entre bambalinas. 
Sangre Fucsia es un proyecto que nace des-
de el activismo y por tanto todas ejercemos 

´
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este trabajo como voluntarias. Tanto en 
proyectos nacidos desde el activismo como 
en proyectos económicos, entendemos que 
el feminismo también se ejerce en la forma 
en la que nos organizamos como ente. 

De esta manera, nosotras tenemos una 
estructura horizontal donde todos los tra-
bajos (también los de reproducción como 
puede ser atender al email o las redes 
sociales) están sobre la mesa para dividirse 
la carga laboral entre todas y damos igual 
importancia a todas las tareas, rotándolas 
entre nosotras para aprender un nuevo tra-
bajo y para empatizar con las compañeras. 
Practicamos además el autoaprendizaje por 
lo que todas hemos aprendido a manejar 
la mesa técnica, editar los audios y nos 
hemos familiarizado con las diversas plata-
formas de podcasting. Esto nos da mucha 
autonomía y rompe la dicotomía entre mu-
jeres como locutoras y hombres locutores y 
técnicos.

La radio nos apasiona como medio asocia-
do históricamente al día a día de las mu-
jeres, que permite compatibilizar con otras 
tareas y por supuesto genera una relación 
muy cercana con las oyentes a las que 
literalmente susurramos al oído nuestras 
ideas. El auge del universo podcast permite 
no solo llegar a quienes nos escuchan vía 
web en Ágora Sol Radio, sino a cualquier 
lugar y en cualquier momento de mane-
ra sencilla y con apenas costes. Sin duda, 
nosotras nos quedamos con ser feministas 
en las ondas. 

Sangre Fucsia se puede escuchar en directo 
todos los viernes de 20 a 21 h. en Ágora 
Sol Radio y en formato podcast en Píkara 
Magazine, iVoox, Spotify y en múltiples 
emisoras libres. 

(1) La historia considerada o presentada desde un 
punto de vista feminista o con especial atención a 
las experiencias de las mujeres (diccionario Mer-
riem-Webster) Se hace el juego de palabras en inglés 
entre “history” (his story = la historia de ellos) y 
“herstory” (her story = la historia de ellas). 
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KAREN MANZANO

Provocant els textos des de la mirada

Va ser en una cafeteria, mentre parlava re-
laxadament amb una de les mares del mitjà 
pel qual treballo –amb una tassa de til·la a 
les mans i una porció compartida de pastís– 
quan vaig aniquilar les presumpcions sobre 
la tasca periodística que havia interioritzat, 
no sense esforç, quan aprenia l’ofici. Vaig 
entendre que la labor informativa, que 
sovint se’ns presenta incisiva i directa, és 
compatible amb el dubte i amb el pensa-
ment erràtic. En aquella època, escrivia un 
reportatge que afectava un col·lectiu social 
altament estigmatitzat i sobre el qual s’han 
elaborat ideologies radicalment oposades. 
Hi havia experiències doloroses. També hi 
havia relats entendridors. I no vaig saber 
com ordenar aquell caos. Una de les per-
sones a qui vaig entrevistar se’m va acos-
tar amb delicadesa i em va dir: “Això que 
dius et passa perquè l’experiència no t’ha 
travessat”. És clar. Pretenia posicionar-me 
com si hagués viscut allò del que parlava. 
I no, la meva posició era una altra. El relat 
s’havia d’enunciar amb la veu d’algú que no 
havia viscut allò sobre el que escrivia. Això 
que dic pot semblar molt obvi. És evident 
que una periodista no informa només d’allò 
que ha experimentat. Però quan llegim els 
diaris, quan mirem els informatius, les veus 
de les persones que informen semblen so-
vint, revestides del convenciment que allò 
que diuen és la veritat: única i exclusiva. 

Una periodista que construeix els relats des 
dels marges no s’entreté parlant d’objecti-
vitat. És conscient que té una manera única 
d’acostar-se als fets i de representar-los en 
el seu text. Sap, per endavant, quina és la 
seva mirada: qui és qui escriu, en aquest 
precís moment? Dona, blanca, de classe 
treballadora, heterosexual, cisgènere... I 
entén que la seva forma de mirar cristal·lit-
za en la representació que fa de la realitat. 
L’acte de mirar implica reflexió i honeste-
dat, deslliurar-se de la divina pretensió 
de la veritat i reconèixer la impossibilitat 
d’oferir una visió exhaustiva sobre el que 
observa. El text és només una petita par-
cel·la. Diem les coses pel seu nom. 

Parir. Un mitjà feminista i, per tant, alineat 
amb el pensament en constant evolu-
ció dels feminismes es pareix a sí mateix 
contínuament, perquè mor i torna a néixer 

contínuament. Enunciar-se des dels mar-
ges i comptar amb uns recursos escassos 
suposa dificultats afegides. I nosaltres 
volem sobreviure, però abans cal que 
ens sobrevivim a nosaltres mateixes. A la 
dissensió. A la implosió que succeeix a la 
discrepància. Algunes realitats que tractem 
són especialment punyents. I quan es té la 
valentia d’oferir opinions plurals i, fins i tot 
contraposades, sobre temes que rebenten 
butllofes hi ha reaccions. Però és l’única ga-
rantia de no quedar-nos aturades, abraçant 
la comoditat que ens proporcionen els 
dogmes i seguir fabricant informacions en 
sèrie, com en una cadena de muntatge.

Cal que els mitjans feministes exercim 
l’autoanàlisi. Una revisió constant. Cal que 
identifiquem els punts cecs. Que localitzem 
els llocs on no estem mirant, les persones 
a qui no estem escoltant, quins són els 
privilegis nostres que hem obviat mentre 
escrivíem, mentre digeríem la informació. I 
al mitjà on treballo, això és possible gràcies 
a la lentitud. Nosaltres tenim el privilegi de 
poder esbocinar l’actualitat i mirar atenta-
ment les engrunes, per tal d’entendre què, 
com i per què. I quan parlo d’actualitat, no 
al·ludeixo als temes propis de l’agenda dels 
mitjans hegemònics, subordinada als cri-
teris de “noticiabilitat” que estableixen allò 
que mereix ser narrat. Creiem que els mit-
jans que treballen des dels marges tenen 
un compromís amb allò que no s’explica i 
que sovint són històries de dones, de per-
sones pobres, d’un grup ètnic determinat, 
de persones trans, de gent gran. Desviem 
el focus de la figura extraordinària i dels 
clixés, del factor morbós o excepcional. 

Què ha de dir una camperola paraguaiana 
que defensa el seu dret a la terra, arriscant 
la pròpia vida? Aquesta informació no 
recorre els circuits dels poderosos hòldings 
editorials, a menys que la protagonista 
estigui en possessió d’un secret d’estat o 
tingui certa semblança amb un líder polític.
Les treballadores de la terra no reben 
atenció mediàtica i no és que no hi tinguin 
res a dir, sinó que malauradament la infor-
mació està jerarquitzada. Escriure aquestes 
altres narratives és un bon començament si 
el que pretenem és construir les parts obli-
dades de la història. És, certament, “provo-
car la història” tal i com la coneixem. I 
tanmateix, provoquem els fonaments de la 
producció informativa. Seguim el rastre que 
han deixat persones sense nom als mitjans. 
Preguntem sense tenir al cap una resposta i 
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sense voler guiar les nostres interlocutores 
per un camí prèviament fixat. Potser així 
podrem crear una visió polièdrica de la 
realitat, amb totes les arestes perceptibles 
a través dels conceptes que manegem fins 
ara. 

Éssers feministes i imatges dissidents es 
multipliquen darrerament, també en les 
nostres ficcions. Des d’alguns mitjans, 
celebrem les victòries obtingudes a través 
de la cultura popular. Les sèries, el cinema 
i el videojocs acullen els discursos queer i 
feministes, cada cop amb menys recel. Sé 
a ciència certa que moltes professionals 
de la traducció, encarregades de subtitular 
continguts audiovisuals i de traduir guions 
per fer el doblatge s’estan posant les piles 
amb les noves nomenclatures que designen 
múltiples identitats. Però també dediquem 
un espai als continguts que acumulen 
rècords d’audiència, perquè sabem que 
aquests són els que deixen més empremta 
o els que, d’alguna manera, parlen més 
sobre els nostres desitjos i fantasies. Tot és 
digne de mirar i nosaltres, que observem 
la cultura des dels marges, estem dotades 
d’una infinitat d’ulls.
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MARTA CORCOY I RIUS

Existeix biaix de gènere als 
mitjans de comunicació?

Les dones van accedir de forma destacada 
com a professionals als mitjans de comuni-
cació un cop finalitzada la transició, entre 
els anys 1982 i 1986 i, sobretot, a partir 
d’aquest darrer. Aquesta és una de les 
principals conclusions de la tesi doctoral de 
Mavi Carrasco, Periodismo en Cataluña, de 
la dictadura a la democracia: la incorpo-
ración de las mujeres a las redacciones de 
los diarios de información general (1966-
1986).
 
L’any 1986, les seccions amb una major re-
presentació de professionals dones publi-
cant en elles eren les de Societat i Cultura. 
Les dues sumaven el 53% de les unitats 
informatives firmades per les periodistes. 
Així, les dones es concentraven en les 
anomenades seccions toves, considerades 
de menor prestigi i destinades a temes rela-
tius a l’oci o a aquelles informacions d’in-
terès humà. En canvi, només el 15% de les 
unitats informatives publicades que tenien 
com a autora a una dona corresponia a la 
secció de Política i el 12% a la d’Opinió. 
I ara com ens trobem? On estan les dones? 
Hi ha biaix de gènere? Quin espai i quin 
protagonisme tenen, homes i dones, als 
mitjans de comunicació? Quina responsa-
bilitat tenen els mitjans respecte les dis-
criminacions de gènere? Han d’informar 
només del que passa o han de sensibilitzar? 
Breument intentem respondre aquestes 
preguntes.

On estan les dones? 
Algunes poques dades de representativitat 
femenina social serveixen per fer-se una 
idea de la desigual representació actual. 
Així, només una dona dirigeix un mitjà 
de comunicació generalista català: Esther 
Vera, del diari ARA. Si enfoquem la mirada 
en mitjans d’àmbit local, comarcal i/o de 
temàtica específica, el percentatge no varia 
gaire. Tenim el diari 20Minutos dirigit i co-
ordinat per dones (Encarna Samitier i Isabel 
Serrano) o la revista Sàpiens (Clàudia Pujol).

La paritat en els consells d’administració 
de les empreses de l’IBEX35 no s’ha assolit 
malgrat la llei d’igualtat: no se supera el 
20%. 

A Catalunya, un 19% d’alcaldesses, un 
35% de regidores, després de 10 mandats 
electorals. 

El 2012 a tot l’Estat espanyol es registren 
197 capçaleres de mitjans ja sigui en format 
paper i d’informació general, d’informació 
especialitzada en economia i esports i en 
format digital. D’aquestes només 22 són 
dirigides per dones: 19 en paper genera-
lista, 1 de caire econòmic i 2 digitals. Cinc 
anys després, el 2017, trobem que dels 221 
diaris que es publiquen a l’Estat espanyol, 
només 20, el 9%, estan dirigits per dones. 
Si ens fixem en els 15 diaris més llegits, 
només 1, La Nueva España d’Astúries 
compta amb una directora, Ángeles Rivero. 
I el 2018 vam tenir l’honor de poder comp-
tar amb una directora més a nivell estatal: 
Soledad Gallego-Díaz, al diari El País.
Si comparem aquestes dades amb el nom-
bre de noies matriculades a les facultats de 
comunicació, que avui dia superen el 60%, 
evidencien la desproporció existent i la 
manca de dones en els òrgans de direcció.
I encara ens volem centrar en algunes 
dades més sobre continguts i representa-
ció, extretes del Proyecto de Monitoreo 
Global de Medios (GMMP) 2015, la investi-
gació més extensa a nivell internacional i de 
major trajectòria sobre el tractament dels 
temes de gènere als mitjans de comuni-
cació. En 20 anys (1995-2015), l’índex de 
representació de les dones als mitjans s’ha 
incrementat en 11 punts, ha passat del 
17 al 28% de mitjana i els digitals i Twitter 
arriben fins el 33%, sense assolir en cap cas 
la paritat. 
 
Les dones són minoria en tots els contin-
guts de les informacions excepte en les re-
lacionades amb crim i violència, on apa-
reixen en un 51%.
 
Com a font informativa, la major presència 
femenina la trobem en les considerades 
d’opinió popular, amb el 43%, seguides de 
les d’experiència personal, el 37% i com 
expertes només el 9%.
 
Pel que fa a la presència a les redaccions 
aquí s’ha produït un cert avenç i s’ha 
assolit la paritat. En premsa escrita elles 
representen un 44%; en ràdio el 59% i en 
televisió el 64%.  El 74% de presentadores 
de ràdio són dones i el 52% són reporteres. 
En televisió també s’ha superat la paritat: el 
55% són presentadores i el 70% reporteres.
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En mitjans digitals i Twitter, no representen 
una millora destacable. Així el 30% de pro-
tagonistes en els digitals són dones, xifra 
que puja fins al 42% a Twitter. Aquestes 
dades no contemplen les direccions que, 
com hem vist, les dones són clara minoria.
 
Del total de notícies analitzades, la gran 
majoria no esmenta aspectes relacionats 
amb la igualtat entre dones i homes, i 
molt poques qüestionen els estereotips de 
gènere. El sexe del periodista no influeix 
en l’enfocament de la notícia des d’una 
perspectiva de gènere. Només el 3% de 
les notícies elaborades per dones mostren 
aquesta perspectiva. 

No cal oblidar que l’aparició de les xar-
xes socials és un revulsiu instantani tant a 
nivell polític com social. Sense aquesta unió 
virtual, l’èxit de convocatòria del passat 8 
de març, per exemple, no hagués existit tal 
i com el vam viure. I tant Twitter com Ins-
tagram com els propers invents tecnològics 
han vingut per quedar-se i ser utilitzats, 
tant per professionals de la comunicació 
com per persones que no ho són i que 
creen xarxes informatives concretes.

Eixamplar l’agenda comunicativa
Per respondre a la qüestió de si actualment 
encara podem trobar biaixos de gènere 
en les informacions que es publiquen als 
mitjans de comunicació, hem de partir del 
primer i principal element a considerar què 
és l’agenda comunicativa i des de quins 
temes es configura. Tal i com apunten di-
verses recerques acadèmiques sobre anàlisi 
de continguts, l’agenda comunicativa 
s’organitza al voltant dels temes de política 
i economia i es basa essencialment en el 
periodisme de declaracions. Davant dels 
baixos índexs de dones a llocs de decisió en 
els diferents àmbits socials, difícilment el 
protagonisme en les notícies serà equilibrat 
entre sexes.

I, finalment, per respondre la pregunta 
sobre si els mitjans haurien de divulgar 
altres informacions al marge de l’agenda 
política, sensibilitzant amb reportatges 
de caire social amb una mirada plural i no 
discriminatòria, la resposta és clarament 
afirmativa. Amb aquesta mirada més àm-
plia del fet informatiu podríem començar a 
eliminar els biaixos de gènere, tot seleccio-
nant la informació, respectant la pluralitat, 
donant a conèixer dones protagonistes en 
tots els àmbits socials i promovent la seva 

expertesa com a fonts informatives. A més, 
per assolir una representació equilibrada 
de dones i homes als mitjans i per evitar 
qualsevol discriminació en el tractament 
ja sigui en el contingut informatiu o en les 
imatges, caldrà promoure accions positives 
sempre que es consideri necessari.
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L’arxiu a contrapèl. Documents i memòria.

L’arxiu és molt més que un contenidor de documents en espera. És 
també un provocador de noves mirades: Com es pensa, es treballa 
i es presenta l’arxiu entès com a eina subversiva de la història?

Ponents: Lucía Egaña, Mercè Otero Vidal (arxiu Ca la Dona), Diego 
Marchante, Bea Porqueres.
Presenta: Anna Fando (Arxiu FemArt).
Dijous, 7 de febrer 2019 (Ca La Dona)
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Bona tarda i benvingudes a la tercera sessió 
del Feminari que hem organitzat enguany 
en motiu del 25è aniversari de la Mostra 
FemArt en el marc de l’exposició “Hem vist 
coses que mai no creurieu”.

La taula rodona que ens ocupa avui porta 
per títol “l’Arxiu a contrapèl. Documents 
i memòria” i hem convidat Mercè Otero 
Vidal, Lucia Egaña, Diego Marchante i Bea 
Porqueres per parlar sobre el concepte 
d’arxiu com a estratègia activista.

Com ja deveu saber, la mostra d’enguany 
constitueix un treball d’arqueologia mit-
jançant una selecció d’obres que han passat 
per alguna de les mostres plantejades entre 
l’any 1992, quan s’inicia el projecte, i l’any 
2017. Aquesta arqueologia ha estat possi-
ble gràcies a l’existència d’un fons que s’ha 
mantingut actiu en la recopilació d’imatges, 
textos i objectes del nostre projecte.

Així, l’Arxiu FemArt neix amb l’objectiu 
de crear eines d’interrelació i difusió per 
les artistes que han passat per la mostra, 
però de seguida es repensa com un fons 
d’interès cultural per a la construcció d’una 
història de l’art des de l’activisme feminista. 
Els primers anys de l’arxiu es dediquen a la 
recopilació de documents, a l’adequació del 
fons per a la consulta pública i al disseny 
d’un sistema organitzatiu que combina 
diverses formes de catalogació basades en 
altres arxius artístics de la ciutat. Els anys 
següents es dediquen a la conservació dels 
materials del fons físic i a crear una plata-
forma de consulta online. La creació de 
l’Arxiu FemArt conviu temporalment amb 
iniciatives que repensen el concepte d’arxiu 
i el proposen com a eina activista. Trobem 
els exemples: ”Archivo Transfeminista/Kuir” 
(amb k i u) que s’engega l’any 2013 al Cen-
tro de Artes i Vanguardia La Neomudejar de 
Madrid; el seminari d’investigació “¿Archi-
vo Queer?” organitzat l’any 2015 pel Mu-
seu Reina Sofia de Madrid o l’“Archivo T*” 
que Diego Marchante presenta l’any 2015. 
Altres exemples més recents els trobem 
al MACBA amb l”Arxiu Desencaixat” del 
2018 coordinat per Lucía Egaña o l’”Anarxiu 
Sida” (actualment al museu) comisariat pel 
col·lectiu Equipo Re.

Aquestes experiències es generen per visi-
bilitzar les escletxes obviades per la història 
hegemònica i patriarcal i articulen noves 
mirades als fons històrics o, directament, 
introdueixen objectes situats als marges 

que constitueixen una recuperació de la 
memòria històrica dels moviments socials. 
Molts d’aquests objectes els trobem en els 
fons propis de l’activisme de la ciutat, que 
han tingut cura de vetllar per la conservació 
dels documents relatius a la seva activitat, 
com en el cas del Centre de Documentació 
de Ca La Dona, el Centre Documentació del 
Casal Lambda o el Centre de Documentació 
de Can Batlló.

Aquesta tarda ens acompanyen algunes de 
les persones que ens han donat les claus 
per redefinir el concepte de l’arxiu a partir 
de les seves investigacions o del treball 
actiu en la recuperació i la catalogació de 
fons documentals de memòria històrica 
subversiva. Provenen d’àmbits que englo-
ben les pràctiques postpornogràfiques, 
la performativitat del gènere, l’activisme 
històric i la revisió de les institucions cul-
turals i artístiques. M’agradaria emplaçar a 
les persones que ens acompanyen, a re-
flexionar sobre l’ús de l’arxiu com a mètode 
de deconstrucció de la història hegemòni-
ca, a presentar-nos l’ús de metodologies 
que parteixen d’allò que anomenem “posar 
el cos” i, també, a compartir les seves ex-
periències d’investigació amb nosaltres.

Anna Fando
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MERCÈ OTERO VIDAL

L’arxiu de la vida

Ara que tothom parla d’expertesa i no es 
pot fer res sense persones expertes en 
qualsevol tema, és molt curiós que a mi em 
toqui parlar d’arxius, quan no sóc ni biblio-
tecària,  ni arxivera,  ni tan sols documen-
talista, però una cosa sí que sóc i és acti-
vista feminista i no tinc expertesa, però tinc 
l’experiència compartida amb les meves 
companyes de posar en marxa el Centre de 
documentació de Ca la dona. 

Per parlar amb autoritat, podria començar 
citant l’etimologia de la paraula “arxiu”, 
que fa molt de respecte perquè ve del grec 
“arkhe” que vol dit principi i origen i també 
podria continuar parlant-vos que pensadors 
actuals com Derrida i Rancière han fet unes 
aportacions importants entorn del con-
cepte d’arxiu, però tot això ho podeu trobar 
fàcilment per Internet. Aleshores, canvio 
de registre i començo dient que les com-
panyes del Centre de documentació de Ca 
la dona ens sentim molt a gust compartint 
aquesta estona amb vosaltres i agraïm que 
les artistes de FemArt ens hagin convidat 
a participar en la celebració del seu 25è 
aniversari. El títol de la sessió “L’arxiu a con-
trapèl” està ben bé pensat per a qualificar 
els arxius que, com el nostre, funcionen, 
d’alguna manera, a contracorrent. 

I evidentment també ens vàrem sentir 
totalment identificades amb l’exposició que 
van muntar al MACBA el grup d’estudiants 
guiades per Lucía Egaña amb el nom d’“Ar-
xius desencaixats”. En aquest cas, crono-
lògicament va coincidir amb l’època en què 
realment teníem tota la documentació de 
Ca la dona encara en les caixes del trasllat 
i a poc a poc anàvem obrint caixes/ desen-
caixant abans de poder-la col·locar al seu 
lloc definitiu. Quan venien les estudiants 
a buscar materials per a l’exposició, les 
que ens quedàvem “desencaixades”, en 
sentit figurat de la paraula, érem nosal-
tres que no sabíem ni on ni com trobar la 
documentació que ens demanaven. Però 
això justament es va convertir en un gran 
al·licient perquè vàrem trobar moltes coses 
per casualitat, per sorpresa, i vàrem poder 
veure com les dones més joves valoraven 
el que teníem, re-significaven el que per a 
nosaltres era d’una manera i elles ho veien 

d’una altra i mentrestant, anàvem conver-
sant i dialogant amb elles i amb els diversos 
materials que així creixien en importància. 
I quan vàrem veure l’exposició al MACBA 
amb aportacions d’altres arxius desencai-
xats vàrem anar entenent quina és i quina 
ha de ser la funció d’un arxiu com el nostre, 
un arxiu feminista. 

En una situació paral·lela ens vàrem trobar 
quan varen venir unes companyes de Ma-
drid, María Rosón i Inés Aparicio a buscar 
material per a una exposició dins de “El 
porvenir de la revuelta. Memoria y deseo 
LGTBIQ” que va anar acompanyada d’una 
taula rodona que portava el títol conjunt 
d’“Archivos deseantes” i on vàrem parti-
cipar amb dones d’altres centres de docu-
mentació feminista lesbiana. 

Arribades a aquest punt ja podem dir que 
els arxius a contrapèl, els arxius desencai-
xats i els archivos deseantes són, de fet, els 
arxius feministes perquè provoquen noves 
mirades i són una eina subversiva de la 
història en el tractament de la memòria i 
del desig enfront del poder establert. 

Estem parlant d’arxius que comporten 
l’emancipació i l’alliberament i aquesta és 
una gran responsabilitat de reconeixement 
del passat, de compromís amb el present i 
d’alternativa de futur. 

Un arxiu o, per extensió, un centre de 
documentació feminista cal que tingui una 
sèrie de característiques que són les que 
els feminismes impliquen en totes les seves 
intervencions i cal dir, d’entrada, que no és 
fàcil perquè, una vegada més, hem d’actuar 
sense model o a contrapèl, contra el model 
patriarcal existent. És molt agosarat, però 
a continuació enumero algunes d’aquestes 
característiques precisament per a obrir un 
debat al respecte. 

Cal establir relacions d’igualtat entre totes 
les persones que hi participen, tant les que 
hi treballen com les que hi van a consultar i 
això requereix buscar constantment noves 
formes de participació i receptivitat. 

Hem d’estar atentes a reconèixer i valorar 
la diferència, més ben dit, les diferències, 
que poden ser moltes i interseccionades. 
Només deconstruint les relacions de poder 
generades per les diferències aconseguirem 
avançar en els feminismes. 
 

`
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Hauríem de considerar l’experiència com a 
font de saber junt amb l’expertesa. Sabem 
que hi ha uns sabers especialitzats que cal 
respectar i valorar perquè són impres-
cindibles i necessaris per tal que un arxiu 
funcioni correctament, però la vitalitat de 
l’arxiu molt possiblement passa per do-
nes amb altres tipus de saber i, per dir-ho 
d’alguna manera, no és senzill encaixar i 
desencaixar alhora. 

L’activitat de l’arxiu ha d’estar regida en tots 
els àmbits per l’esperit crític i ha de servir 
per a desenvolupar-lo. En aquest sentit, 
enfront dels sabers acadèmics patriarcals, 
cal posar en valor els sabers femenins i 
tenir una veritable voluntat innovadora. Cal 
tenir presents les interaccions del sexisme, 
la discriminació ètnicocultural, el racisme 
i l’heterosexisme i donar protagonisme als 
grups socials desafavorits. 

I a continuació ja ens podem oblidar 
d’aquestes notes teòriques i hem de viure 
plenament un arxiu feminista i veure com 
es va configurant. 

Les companyes del Centre de documen-
tació de Ca la dona, sempre que hem tingut 
l’oportunitat de presentar-nos pública-
ment hem subratllat el pes de la memòria 
en el desenvolupament de la  nostra 
activitat i justament en el títol d’aquesta 
taula la memòria hi és present o sigui que 
insistirem en aquesta direcció, perquè la 
realitat és que la major part de demandes 
que rebem d’aquí i de fora, d’institucions, 
d’alumnat universitari i de secundària fan 
referència a la història del moviment femi-
nista sobretot a la situació i condició de les 
dones sota el franquisme i en els anys de 
la transició, juntament amb les qüestions 
referents a la violència masclista i a les 
identitats. 

El Centre de Documentació esdevé una 
eina essencial i indispensable per conèixer 
i recuperar el llegat de les dones i poder 
així bastir una genealogia feminista que 
enforteixi les generacions actuals i futures. 
La preservació de la memòria es compon 
de materials molt diversos (llibres, revistes, 
documents, fotografies, gravacions, car-
tells, pel·lícules, pancartes, xapes, enganx-
ines, samarretes, etc.) tots ells provinents 
de donacions de feministes amigues i de 
fons personals o associatius. Recollim tot el 
que serveixi per a documentar no només 
els fets, sinó també les formes de relació, 

de vida i de compromís que han portat a 
terme les feministes. Volem ser un ele-
ment clau per a vèncer la invisibilització 
per part del patriarcat de les aportacions 
de les dones en general i de les lesbianes 
feministes en particular ja que el patriarcat 
esborra les alternatives que el moviment 
feminista proposa per a assolir un altre 
món possible. Estem fent un esforç per tal 
de deconstruir, fins on puguem i sapiguem, 
el sistema acadèmic androcèntric patriarcal 
tot buscant formes creatives per a expres-
sar i donar a conèixer el saber i el fer de les 
dones, per a veure com podem explicar la 
nostra història, la història de les dones del 
moviment feminista dins del propi movi-
ment feminista. 

Les feministes considerem l’experiència 
personal (la intimitat, les relacions perso-
nals, la relació amb el propi cos, la sexuali-
tat...) com a matèria d’anàlisi i de transfor-
mació política. Anem prenent consciència 
del significat de la memòria personal i de 
com es pot construir una memòria col·lec-
tiva, del canvi de percepció dels fets i dels 
trossos de la realitat que es perden quan 
les seves protagonistes ens deixen per 
sempre. La memòria és caòtica, selecti-
va, interessada, però és la que justament 
ens permet captar millor les revolucions 
personals a partir de l’experiència dels 
feminismes. 
 
Així ens apropem a l’arxiu que les femi-
nistes volem: l’arxiu de la vida. 



126

Fe
m

in
ar

i
LUCIA EGAÑA ROJAS

Archivar quién soy: “Estrategias para 
recordar a las muertas”(1)

Todas las lesbianas merecen ser incluidas en la histo-
ria. Si tienes el valor de tocar a otra mujer, entonces 
eres una persona muy famosa.
Joan Nestlé

Suelo sentirme parte de conjuntos hu-
manos y geográficos que “carecen” de 
memorias legítimamente constituidas y 
sistematizadas, memorias que no son ofi-
cialmente reconocidas, o más bien, no son 
consideradas por algunas personas como 
considerables. Aún así se pueden buscar, 
rastrear, especular e imaginar con porfía. 
Muchas veces el intento de acceder a una 
de esas memorias o a su registro, pueden 
llevarte a un lugar que no es exactamente 
el que buscabas, del que te sentías parte o 
al que querías llegar. Entonces haces una 
aproximación, una alianza, un acto de inter-
dependencia y de insistencia histórica, te 
haces porfiada en buscar lo que parece au-
sente, aunque no sea “tan tuyo”. Quizás no 
encuentras los rastros que buscabas pero 
te encuentras otros, algunos/otros suscep-
tibles de no ser considerados “documen-
tos”, historias con minúscula, memorias sin 
registro, cosas que están almacenadas en 
cajas de fruta o de zapatos, paquetes en 
espacios domésticos, recuerdos y eventos 
que se transmiten también, muchas veces, 
a través del cuerpo, del canto, del trauma o 
la narración. 

Hay la idea de que las cosas/realidades no 
existen si no han sido documentadas; hay 
la idea de que sin memoria no hay historia 
y de que sin pasado no hay presente, y hay 
también cientos de luchas,  subjetivi-
dades y colectivos que no cuentan con 
imágenes, ni archivos, ni textos o actas que 
den cuenta de lo que les sucedió. Pienso en 
las esclavas, en las parias, en aquellas con 
cuerpos distintos, en las analfabetas, en las 
muertas y asesinadas detrás de las esce-
nografías de lo considerado como impor-
tante. Vivo un tiempo en el que documen-
tar y registrar se ha vuelto una posibilidad 
más que  accesible. Desde grabarse a una 
misma teniendo sexo, hasta poder grabar 
(técnicamente, otra cosa es la Ley Mordaza) 
al policía que le pega a un mantero en Plaza 
Catalunya. Hoy cualquiera puede tener su 
propia página web, cámara o grabadora: las 
llevamos en el bolsillo y están conectadas 

a internet 24/7. Caminamos permanente-
mente de la mano de un GPS. Pero poder 
registrar no significa tener buena memoria 
o capacidad de análisis histórico, ni siquiera 
significa que podamos reconocer los rastros 
de lo que nos precede. A veces el registro 
fácil conlleva inactividad o más preocu-
pación por documentar que por hacer. 
Mientras las tecnologías de comunicación 
más usadas nos invitan a una efímera “his-
torización” de nuestras vidas ¿cómo resistir 
a estas tendencias de la desmemoria? 
¿cómo hacerlo cuando además rastreamos 
memorias sin registro?

Por otro lado hay archivos de situaciones 
que no fueron necesariamente públicas, 
que no basaban en lo público el éxito de 
sus intervenciones. Pienso en el sótano 
de San Telmo de val flores (2015), en las 
memorias de las personas disidentes 
sexuales en la diáspora (Cvetkovich 2018, 
189), las lesbianas en el franquismo (Albar-
racín 2008), o la búsqueda de genealogías 
ancladas en capas geológicas que borraban 
su signo con tal de no ser censuradas en 
las bibliotecas (Rubin 2011), la existencia 
lesbiana más allá de sus orígenes europeos, 
más allá de un relato del norte que borra 
su posibilidad porque la condena (Al-Rah-
moun 2017), entre otras versiones desme-
moriadas o momentos que por su propia 
preservación no se volcaron en lo visible. 
Hay activismos y luchas que dependen de 
su silencio e invisibilidad. Entonces emerge 
la potencia de las autobiografías, las me-
morias del cuerpo, los espacios del trauma, 
todo aquello que precisamente por no 
haber sido considerado material archivable 
pudo sobrevivir, salvado por su propia in-
significancia. Registros afectivos y políticos 
comportándose como cicatrices históricas.

Un caso concreto de un intento por encon-
trar algo que no está (principalmente en los 
archivos institucionales), es el que lleva-
mos a cabo varias personas en Barcelona a 
través del proyecto “Arxiu desencaixat”, ex-
puesto entre febrero y julio del 2018 en el 
CED del MACBA (2). Este proyecto nació de  
un encargo institucional, y aún así posibilitó 
un proceso de investigación basado prin-
cipalmente en la recopilación de diversos 
materiales de la disidencia sexual. El ejerci-
cio se desarrolló como una práctica  de ras-
treo en diversos centros de documentación 
y archivos activistas, pero también como un 
rastreo dentro de nosotras mismas.

´ -
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Una de los conceptos que nos regaló la 
experiencia con el “Arxiu desencaixat”, fue 
entender que la selección de materiales 
podía estar guiada por un “criterio erótico” 
(Egaña et al. 2018). Un proceso donde el 
atractivo visual, la sorpresa, la resonancia 
con la historia personal o la curiosidad se 
hacían determinantes como principio de 
selección y acumulación de materiales. El 
criterio erótico nos permitía conjugar una 
polifonía de deseos y descubrir los objetos 
que otras habían cuidado por años para 
preservar su propia memoria. El crite-
rio erótico desbordaba la palabra clave 
como forma de búsqueda y localización, 
inclinándose por aproximaciones abier-
tas al encuentro, al proceso. Un criterio 
erótico que requiere contacto directo con 
los materiales, dejarse guiar por la atrac-
ción, por el deseo; desbordar también la 
relación cerrada entre las investigadoras y 
el documento, y dejar entrar el cuerpo, la 
palabra y la memoria de quienes cuidan y 
han cuidado los archivos.

(1) Pienso los archivos en parte como una forma 
de recordar a las muertas, sus experiencias, vidas y 
luchas. La imagen me la ha inspirado una frase de 
Cvetkovich que dice: “La crisis del sida, como otros 
eventos traumáticos con la muerte, ha supuesto un 
reto en las estrategias para recordar a los muertos, 
y nos ha obligado a inventar nuevas formas de luto y 
de conmemoración” (2018, 218).
(2) Se trató de un proyecto expositivo que también 
fue un proyecto de investigación colectiva. Sobre el 
proyecto y la experiencia, entendida también como 
una metodología de investigación difusa y torcida, 
escribí junto a Benzo, Julieta Obiols, Javiera Pizarro 
y Diego Posada el siguiente artículo: http://www.
re-visiones.net/index.php/RE-VISIONES/article/
view/293/558 (última consulta en enero 2019).

.Albarracín, Matilde. 2008. “Libreras y 
tebeos: las voces de las lesbianas mayores”. 
En Platero, Lucas (Raquel), ed. Lesbianas: 
Discursos y Representaciones. Barcelona: 
Melusina., 191-212.
.Al-Rahmoun, Diana. 2017. “Per qué es con-
sidera la identitat lesbiana àrab-islamitzada 
una identitat exportada d’Occident?” Con-
ferencia presentada en Jornades Perspec-
tives Crítiques i Feministes, Casa  Orlandai, 
barcelona, marzo 17.
.Cvetkovich, Ann. 2018. Un archivo de 
sentimientos. Trauma, sexualidad y culturas 
públicas lesbianas. Barcelona: Bellaterra 
Edicions.
.Egaña, Lucía, Julieta Obiols, Javiera Pizarro, 
Diego Posada, y Benzo. 2018. “ARXIU 
DESENCAIXAT: una experiencia situada para 
des-heterosexualizar el archivo”. Re-vi-
siones, n.o 8.
.Flores, valeria. 2015. El sótano de San Tel-
mo. Una barricada proletaria para el deseo 
lésbico en los 70. Buenos Aires: Editorial 
Madreselva.
.Rubin, Gayle. 2011. “Geologies of Queer 
Studies. It’s Déjà Vu All Over Again”. En 
Rubin, Gayle. Deviations: A Gayle Rubin 
Reader. Durham: Duke University Press., 
347-56.
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BEA PORQUERES

Documents i memòria de la vida i de l’obra 
de Charlotte Salomon (1917-1943)

Existeix una relació complexa entre els 
documents relatius a la vida i l’obra de les 
artistes i la memòria que en resta i com 
passa, o com hauria de passar, a la Història 
de l’art. Per parlar d’aquesta relació, em 
centraré en el cas de Charlotte Salomon, 
tot aprofitant que actualment s’exposa una 
part de la seva obra més important, Vida? 
o teatre?,  al monestir de Pedralbes  de 
Barcelona. 

Charlotte Salomon va ser una artista avant-
guardista l’obra de la qual era poc, per no 
dir gens, coneguda a casa nostra. He visitat 
l’exposició en diverses ocasions,  he consul-
tat, assedegada, els materials que l’acom-
panyen així com algunes obres de ficció i no 
ficció sobre la seva vida i he tornat a veure 
la necessitat d’aturar-nos a pensar sobre 
les interpretacions que sovint i de forma 
recurrent es fan de les vides i les obres de 
les artistes del passat.

Per descomptat, sempre, sempre, sempre 
ens hem de congratular de la recuperació 
i divulgació de l’obra d’alguna d’aquestes 
artistes; figues d’un altre paner és de quina 
manera es fa aquesta recuperació i com 
s’inclou, s’insereix, se situa l’obra de l’artis-
ta i l’artista mateixa en la Història de l’art.

Ja fa molts anys que les historiadores femi-
nistes vàrem veure que ni les artistes ni les 
seves obres podien encaixar en la Història 
de l’art canònica perquè aquesta Història 
se sosté precisament, entre altres pilars, en 
la exclusió de les dones. Davant d’aquesta 
constatació, la gran historiadora de l’art 
Griselda Pollock va proposar el que anome-
na “intervencions feministes en la Història 
de l’art” (1988), una brillant i fructífera 
expressió que ha concretat en alguns casos 
com ara en el de Charlotte Salomon. Grisel-
da Pollock inclou Charlotte Salomon en un 
“museu feminista virtual”, que no es tracta 
“d’un museu cibernètic a Internet. [...] que 
és un museu [diu] que mai es materialitzarà 
[...] El museu feminista virtual és un labora-
tori obert en lloc d’un relat. No perse-
gueix ser quelcom definitiu que proporcioni 
un canon definitiu” (passim al Pròleg de 
Pollock (2007). Tornaré a aquesta proposta 
més endavant.

A l’exposició Vida? o teatre? Charlotte Sa-
lomon. Berlin, 1917-Auschwitz, 1943, ara a 
Pedralbes, s’hi mostra només una part dels 
784 guaixos que componen l’obra integral 
titulada Vida? o teatre? que l’artista va fer 
en un període curt de temps entre 1941 i 
1942, abans de ser deportada i assassinada 
el 1943, i que va deixar en custodia al 
metge que l’havia atès en els seus anys 
d’exili al sud de França. 

Què dir sobre Charlotte Salomon? Donar 
dades sobre una vida és ja fer-ne una tria: 
destacar allò que és rellevant, refusar allò 
que decidim que no ho és. Allò que esculli 
dir aquí sobre la vida de Charlotte Salo-
mon ja és una forma d’interpretació de la 
mateixa. Què dir més enllà que va néixer 
a Berlín el 1917 i va morir a Auschwitz el 
1943? He de dir de qui era filla? Qui confor-
mava el seu grup familiar? A on i què va es-
tudiar? A quin grup social pertanyia? He de 
dir que era alemanya? Que era jueva? He 
de desgranar el context històric en el qual 
va viure?  He de dir que va ser assassinada 
perquè era jueva, era dona i estava em-
barassada? He de dir, com es diu al tríptic i 
al fullet  que acompanyen l’exposició, que 
Vida? o teatre? és una obra autobiogràfica?

Així se l’ha vist habitualment. Es diu que 
Vida? o teatre? és una obra autobiogràfica i 
d’aquesta manera se la tracta com a font, la 
més important, per escriure la vida de l’ar-
tista. Aquesta afirmació, que es repeteix als 
pocs materials que acompanyen l’exposició 
i a les ressenyes que n’he pogut llegir, va 
despertar una alarma dins meu perquè no 
és la primera vegada que s’interpreta l’obra 
d’una dona com a autobiogràfica com si 
aquesta dona, qualsevol dona, aquesta 
artista, qualsevulla artista, totes les artistes 
no poguessin fer una obra que transcendís 
la mera literalitat de plasmar la seva vida. 
Diguem Charlotte Salomon, diguem Frida 
Kahlo, diguem Paula Modersohn Becker, 
diguem Ana Mendieta, o Artemisia Gen-
tileschi o Sofonisba Anguissola, si mirem 
més enrere. I a sobre, i en molts dels casos, 
vides tremendes, vides dolorosíssimes que 
no voldríem ni per a nosaltres ni per a cap 
altra dona. 

I resulta que aquestes són precisament les 
dones que la Història canònica de l’art ha 
concedit incloure a les seves pàgines. Qui 
no coneix avui dia Artemisia Gentileschi i 
Frida Kahlo? Han entrat per la porta gran 
a la Història de l’art i, com que aquesta 
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Història de l’art té com a un dels seus eixos 
vertebradors relacionar vida i obra de 
l’artista, aquí les tenim ben desgraciades, 
“dient-nos” que han pogut fer la seva obra 
GRÀCIES A haver estat violades com Gen-
tileschi, a haver patit un terrible accident 
que la va postrar de per vida com Kahlo, 
diuen. [No em va sorprendre gens que, 
després d’anys reclamant que s’inclogués 
l’estudi d’alguna artista en el temari de la 
Història de l’art per a la prova d’accés a la 
Universitat, les incloses fossin Artemisia 
Gentileschi i Frida Kahlo... ]

Ara bé, hauríem de recordar que les  bio-
ografies es basen en un “así lo cuentan” 
com magníficament va saber començar la 
poeta Olvido García Valdés la seva biografia 
Teresa de Jesús. Un “así lo cuentan” que 
és la selecció de documents i el conjunt 
d’interpretacions que se’ls hi donen i que 
acaben formant  l’arxiu textual o visual 
que arriba a nosaltres. El document  -sigui 
textual o visual- no passa a la Història sense 
ser desxifrat... aquesta és la tasca dels 
historiadors i les historiadores: interpretar. 
També es pot fer en forma de ficció com 
és el cas que presento a continuació tot 
tornant a Charlotte Salomon. 

De fet, la vida de Charlotte Salomon ha 
suscitat molt interès d’ençà que a comença-
ments dels anys seixanta se la va conèixer i 
exposar per primera vegada tot coincidint 
amb un renovat interès per la Shoah arran 
del judici a Eichman a Jerusalem. Sobre la 
seva vida s’han fet documentals, pel·lícules, 
una òpera, crec que també un ballet, i força 
llibres. L’escriptor francès David Foenkinos 
va publicar el 2014 una novel·la de títol 
Charlotte que aviat, el 2015, va ser traduïda 
al català i al castellà.  Ambdues, en català i 
castellà han estat molt venudes; en concret 
en castellà va per la 3a edició. Es tracta 
d’una bona novel·la: molt ben escrita, àgil, 
prou tradicional i prou innovadora en la for-
ma com per acontentar diferents menes de 
públic lector. Una novel·la que recomano 
llegir tot i que assenyalaré els aspectes que 
m’hi fan ser crítica.

A tall d’avís a qui llegeixi l’autor escriu, 
abans de començar la narració:

Aquesta novel·la s’inspira en la vida de Charlotte Sa-
lomon. Una pintora alemanya assassinada als vint-i-
sis anys, estant embarassada. La meva font principal 
ha estat la seva obra autobiogràfica: Vida? o teatre?

En aquest “avís” s’hi diu molt, tot i ser tan 
curt. S’hi diu que: és la “vida” de Charlotte 
la que inspira  la novel·la, com si la vida 
d’algú fos allà, clara i unívoca, disponible 
per a ser narrada; també s’hi dóna una 
primera informació sobre aquesta vida 
amb tres tocs de dramatisme extrem -va 
morir assassinada, als 26 anys, estant 
embarassada. I se n’aporta la font que seria 
l’obra Vida? o teatre? que l’autor conside-
ra autobiogràfica. Dit d’una altra manera, 
d’una obra de ficció (l’obra pictòrica) se’n 
treu una altra obra de ficció (una novel·la) 
però es fa el joc de mans de dir que l’obra 
pictòrica és una autobiografia i que per tant 
a la novel·la es respecta allò que la pintora 
va voler que sabéssim d’ella.

Per contra a aquesta mirada proposo que 
mirem Vida? o teatre? com allò que és, 
una obra d’art.  [Per cert, aquesta obra, així 
com altres de l’artista, es conserva no a un 
museu d’art  sinó al Museu Històric Jueu 
d’Amsterdam. https://jck.nl/en/exhibition/
charlotte-salomon-life-or-theatre] Si la 
mirem així, veurem que Vida? o teatre? és 
una obra d’art d’avantguarda de pri-
mer ordre, rica i complexa, una de les més 
monumentals del segle XX tant per la seva 
extensió com per les seves característiques. 
Una obra mitjançant la qual l’autora cerca 
entendre i donar compte (o sigui construir) 
la seva identitat com a dona, jueva i artista 
en el marc d’una vida familiar determinada 
que ha d’interpretar -que no és el mateix 
que narrar- i d’un context històric -l’ascens i 
triomf del feixisme, la persecució del poble 
jueu, l’exili, la guerra- i com s’entrelliguen 
entre ells. 

Afinarem més en la seva valoració si en 
lloc que presentar-la com a excepcional, la 
valorem com a única, com ho són totes les 
obres d’art, siguin més o menys valuoses. 
En el cas d’aquesta n’és molt de valuosa 
fins al punt que se la pot considerar una 
obra d’art total. Quant a la forma, empra 
diferents recursos (pintura, text, grafisme, 
música...) i el seu contingut es refereix, com 
he dit, al món extern (context històric en el 
que alenen multitud de personatges com a 
les grans novel·les, alguns, de fet la major 
part en nombre, d’aquests personatges són 
dones, dones jueves en el món asfixiant de 
les famílies que oculten secrets en alguns 
casos tan traumàtics com successives morts 
per suïcidi o els abusos sexuals dins de la 
mateixa família) i es refereix també al món 
interior (el seu i també el d’un supervivent 



130

Fe
m

in
ar

i
de la Primera guerra mundial que li en-
senya com viure després de la mort, que 
aposta per la seva voluntat de viure, de 
reeixir, de lliurar-se de qui la vol portar cap 
a la destrucció i a qui -real o simbòlica-
ment- mata). A l’obra de Charlotte Salo-
mon hi ha també fina ironia, recurs aquest 
emprat per les dones molt sovint; per 
exemple, i per no entrar en més detalls, al 
personatge principal l’anomena Charlotte 
Kann o sigui Charlotte Pot (de poder, de ser 
capaç).

En general es valora l’obra de Salomon com 
migrada i interrompuda. Charlotte va deixar 
1325 obres; gran part de les quals -784 
guaixos- estan  continguts a Vida? o teatre? 
És aquesta una obra escassa? Que fou in-
terrompuda és clar, va morir jove, va ser 
assassinada al camp d’extermini d’Aus-
chwitz.  Un altre aspecte a tenir en compte 
és que la seva obra s’estudia com a aïllada, 
deslligada de la d’altres quan la pròpia 
obra, i a primera vista, ho desmenteix ja 
que és plena de citacions i referències que 
van des del Miquel Àngel de la Capella 
Sixtina fins a Van Gogh, Munch, Kathe Koll-
witz... sense parlar de les peces musicals 
que va proposant. D’altra banda, la Repúbli-
ca de Weimar va ser un temps i un espai 
curull de dones dedicades a l’art.

Que Vida? o teatre? s’estudia més com a 
l’obra d’una víctima que com l’obra d’una 
artista, ho posa de manifest que fins i tot 
aspectes que poc tindrien a veure amb la 
persecució, l’exili, la deportació i l’assas-
sinat es posen al sac dels turments que 
s’assegura que va patir durant tota la vida. 
Així, per exemple, la interpretació que es 
fa de la seva relació amb Alfred Wolfsohn a 
qui ella dedica gairebé tota la part central 
de Vida? o teatre? com a humiliant i abu-
siva de part d’Alfred cap a Charlotte. Crec 
que es pot interpretar d’una altra manera 
ja que Alfred va ser una de les persones 
que la va encoratjar a dedicar-se a l’art, 
que va tenir en altíssima estima el que va 
conèixer de la seva obra, i també que la va 
imbuir a través del propi exemple de la idea 
que era possible recuperar-se del trauma 
mitjançant l’art. 

És clar que “escriure la vida d’una dona” 
és difícil, tal com ho va advertir Carolyn 
G. Heilbrun en el seu memorable Escribir 
la vida de una mujer. Ho és per múltiples 
raons, entre elles potser la més destacada 
sigui que allò que la cultura patriarcal ha 

exigit a les dones històricament és que no 
destaquin en res alhora que la dita cultura 
dominant construïa les biografies a partir 
dels fets destacats de la vida d’una perso-
na. La manera de posar d’acord ambdues 
exigències en les biografies de les dones ha 
estat presentar-les a base de desgràcies, 
dolor, drames, infelicitat, violència patida, 
frustració, etc. Qui voldria una vida com 
aquesta? 

Hi ha formes feministes d’escriure la vida 
d’una dona? En tenim exemples. Pel que 
fa a Charlotte Salomon ho ha fet Griselda 
Pollock, a qui ja m’he referit abans. Després 
de gairebé vint anys de dedicar-se a l’estudi 
i anàlisi de la vida i obra d’aquesta artista, 
ha publicat l’extensa biografia Charlotte 
Salomon and the Theatre of Memory publi-
cada el 2018 (542 pàgines) que no ha estat 
traduïda encara ni al català ni al castellà. 
Ara bé, Pollock va dedicar un  “capítol/
sala”,  titulat “Espacio judío/Tiempo de las 
mujeres. Encuentros con la historia en la 
producción artística de Charlotte Salomon, 
1941-42” al seu magnífic assaig Encuentros 
en el museo feminista virtual. Són pàgines 
bellíssimes que enriqueixen les possibilitats 
interpretatives tot proposant que no ens 
cenyim, que no acceptem les regles del joc 
establertes per a l’escriptura de les biogra-
fies de les dones, en particular les de les 
artistes. 

Pollock  dóna veu i paraula a Salomon i, 
allò que m’ha sembla més suggeridor, la 
posa en aquest museu virtual al costat i en 
diàleg amb dues dones de la seva època: 
Frida Kahlo amb qui proposa que va coin-
cidir i relacionar a París i Anna Frank a qui 
presenta com a periodista entrevistant la 
Charlotte Salomon artista, ambdues super-
vivents en un futur que no ha existit però 
que és lícit i potentment creatiu imaginar. 
Un recurs, el de  reunir dones del passat 
i fer-les seure juntes i parlar, que ja va fer 
servir la historiadora Natalie Zemon Davis 
a Mujeres de los márgenes. Tres vidas del 
siglo XVII (1995; castellà, Cátedra 1999).  
Un recurs al qual vaig recórrer el 2005 en 
comissariar l’exposició Deposeu les armes! 
Tres creadores contra les guerres on posava 
en relació l’obra de tres artistes d’origen i 
èpoques diferents, amb formes expressives 
també diverses, perquè poguessin parlar 
entre elles de la seva causa comuna: la 
defensa de la pau. 
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DIEGO MARCHANTE

Queering the archive. Hackeando el 
archivo desde una perspectiva 
transfeminista y queer

Recoger, seleccionar, antologizar, es dar textura a la 
memoria crítica del feminismo: es ya de por sí una 
tarea emancipatoria
(Amorós en Mayayo, 2013: 37)

Archivo T (trans*, transatlántico, trans-
butch, transformista, transfrontera, tránsfu-
ga, transgénero, transgresor, transmarino, 
transmigrante, transoceánico, transversal) 
es un contra-archivo político-artístico 
transfeminista del contexto español. Un 
proyecto interactivo online que relaciona 
el contenido propio de la investigación, la 
herramienta ontológica del archivo y los 
cuerpos que despliegan estas prácticas 
tecnológicas en el territorio. Un laboratorio 
experimental donde podemos comenzar a 
retorcer las herramientas ontológicas del 
saber oficial en el encuentro con saberes 
que desestabilizan los planteamientos bi-
narios de género y podemos corromper el 
archivo a través de herramientas decons-
tructivas como la parodia o el travestismo.  
Cuando hablamos de archivo contra-históri-
co no nos referimos “al archivo unido a la 
cultura objetual y a la lógica de los sistemas 
de memoria materiales” (Guasch, 2011), 
sino a un archivo “basado en la infor-
mación virtual que sigue una racionalidad 
más próxima a lo flexible y no estable, no 
ordenado linealmente y al margen de toda 
jerarquización” (Guash, 2011). Nos referi-
mos a un conocimiento producido fuera de 
cátedra, en la cháchara, o lo que Michel de 
Certeau (1990) denominó como las “artes 
de hacer”, una forma de nombrar “las prác-
ticas resistentes, clandestinas, informales, 
e históricamente continuadas de produc-
ción y consumo de cultura y saber, en los 
márgenes de la cultura dominante” (Ptqk, 
2013).

Este proyecto tiene tres objetivos fun-
damentales. En primer lugar, realizar un 
archivo de los movimientos sociales y 
las prácticas artísticas que han abordado 
las cuestiones de género en el contexto 
español desde una perspectiva queer y 
transfeminista. En segundo lugar, subvertir 
la propia lógica del archivo utilizando her-
ramientas deconstructivas y metodologías 
queer. En tercer lugar, realizar un estudio 
sobre las masculinidades femeninas en 

nuestro contexto. Para desarrollar esta 
labor creamos Archivo T (http://archivo-t.
net), un contra-archivo online con el que 
elaborar un marco histórico general sobre 
los movimientos político-artísticos del 
contexto español de los últimos cuarenta 
años, y en el que confluyen tres historias 
diferentes que han sido invisibilizadas por 
la historia hegemónica: la historia del mo-
vimiento feminista, la historia del movi-
miento de lesbianas y la historia del movi-
miento trans.

Este archivo, en realidad, es un cuerpo, 
mejor dicho, este archivo, es mi cuerpo. 
Este es el archivo con el que he crecido 
como persona, como militante y como 
artista. Es la historia de todos los referentes 
que me han ayudado a (de)construirme 
como transfeminista, bollera, postporno, 
trans* y pirata del género a la deriva. Este 
cuerpo-archivo que soy, no surgió de la 
nada, no hubiese sido posible su existencia 
sin re-conocer las genealogías de lxs otrxs 
disidentes del género y la sexualidad.

Metodologías queer
La metodología está basada en el método 
de investigación que Jack Halberstam de-
nominó metodologías queer; metodologías 
flexibles, transgenéricas, interseccionales 
e íntimas, a través de las cuales hemos 
intentado combinar estudios históricos, 
análisis sociológicos, referencias de las 
teorías y las prácticas transfeministas y 
queer, investigación de archivos, produc-
ción de taxonomías, análisis audiovisual, 
etnografía, estudios de caso y observación 
participante, con la intención de explorar 
la estrecha relación entre las prácticas 
políticas y artísticas. Y hemos partido desde 
nuestra propia experiencia como activistas 
transgénero y transfeministas con la vo-
luntad de poner en cuestión los principios 
de neutralidad y objetividad que se pre-
suponen en la producción del conocimien-
to. Influenciadx por la experiencia política 
en los colectivos y las aportaciones de la 
teoría queer, comenzamos a cues-
tionarnos de qué manera podríamos trasla-
dar la práctica activista a la propia estructu-
ra del archivo.

Hemos intentado transformar nuestro 
punto de vista haciendo uso de la “mirada 
transgenérica” (Halberstam, 2004), inclu-
yendo “las “miradas queer”, las “miradas 
opuestas”, las “miradas negras” y otros 
modos de mirar no representados en las 
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sucintas estructuras de la mirada masculina 
o la mirada femenina” (Halberstam, 2004: 
56). Un modo de ver transeúnte, transna-
cional y transgénerico con el que podemos 
expandir nuestra mirada fija en una época 
de múltiples puntos de vista (Halberstam, 
2004: 58) y que nos permite, desde esta 
perspectiva interseccional, plantearnos 
“el género como una categoría dinámica 
que está interrelacionada con las demás 
desigualdades” (Platero, 2015c: 79).

Las experiencias de Haraway, Halberstam, 
Platero y Egaña nos invitan a repensar des-
de una perspectiva feminista y queer, qué 
metodologías utilizamos a la hora de rea-
lizar nuestros proyectos de investigación, 
pertenezcan o no al ámbito académico, 
proponiéndonos nuevas formas de abordar 
estos procesos investigativos a través de los 
cuales podemos ampliar nuestro contexto, 
salir del marco, reivindicar nuestra expe-
riencia personal como objeto de estudio y 
liberarnos de la presión de la coherencia y 
la imparcialidad.

Archivos contra-históricos
Archivo T* presenta seis genealogías inter-
conectadas entre sí. Para nombrar las 
genealogías hemos utilizado de forma 
paródica algunos lemas acuñados por el 
propio movimiento feminista como una 
manera de remarcar el carácter militante 
de la investigación, de mostrar la diversidad 
de los debates feministas y de representar 
la multiplicidad del sujeto feminista. En 
esta parte de la investigación se articulan 
algunos de los hilos temáticos que los mo-
vimientos feministas, queer y trans han 
desarrollado a lo largo de los últimos 
cuarenta años, vinculando toda una serie 
de acontecimientos históricos, artistas, 
colectivos, exposiciones, jornadas, semi-
narios y obras artísticas que conforman una 
amalgama compleja de las relaciones entre 
el arte y la política en nuestro contexto.

La evolución de toda una serie de teorías 
que han abordado el género desde una 
perspectiva feminista y el desarrollo de 
todo un conjunto de micropolíticas iden-
titarias a partir de los años noventa en el 
contexto español, ha tenido como con-
secuencia un cambio político y estético 
evidente en la representación artística del 
cuerpo, estableciendo nuevas relaciones 
entre la teoría, la práctica política y la 
representación artística. 

¿Podemos retorcer colectivamente las her-
ramientas ontológicas del saber oficial en el 
encuentro con saberes que desestabilizan 
los planteamientos binarios de género? 
¿Cómo podemos corromper el archivo a 
través de herramientas que provengan de 
experiencias colectivas de investigación 
feminista? ¿Podemos dejar de pensar la 
historia cómo cronología para comenzar a 
verla como un entramado de genealogías? 
¿Deberíamos comenzar a llamar al archivo 
a partir de ahora “la archiva”?

La cuestión del archivo no es una cuestión de pasado. 
[…] Es una cuestión de futuro, la cuestión del futuro 
en sí mismo, la cuestión de una respuesta, de una 
promesa, de una responsabilidad para el mañana
(Derrida en Guasch, 2011: 10).
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Replicants i éssers feministes, un pràctica 
subversiva.

L’ésser feminista, mogut pel moviment generador de la vida 
mateixa, practica el procés dialèctic i genera món al mateix temps 
que nega el que li toca viure. És un ésser anacrònic, el seu valor 
transcendeix un possible “origen” temporal i cobra sentit a partir 
d’establir noves relacions amb allò donat. Aquest éssers ja exis-
teixen i estan entre nosaltres, què ens diuen i quines són les seves 
produccions?

Ponents: Barbara Ramajo, Miriam Solà, Marta Selva
Presenta: Júlia Lull, (Comissària FemArt)
Dijous, 14 de febrer 2019 (Ca La Dona)

Voldria començar aquesta presentació 
amb la frase de Rosi Braidotti que és al 
mateix temps un dels lemes de l’exposició 
i que sintetitza genialment la idea que la 
memòria és quelcom radicalment diferent 
a la història, un dels temes fonamentals 
d’aquest feminari. Les dones (podríem dir 
ja els éssers feministes) no tenen un passat 
o edat d’or: no tenim cap manera de sortir 
excepte construint-nos, això és, cap enda-
vant.

El fet de construir esdevé clau d’aquesta 
afirmació, al mateix temps que sintetitza el 
nucli de la producció artística. El concepte 
i l’acte de construir impliquen sempre una 
decisió, una elecció, una voluntat i una 
necessitat de fer alguna cosa. La mostra 
d’aquest any, “Hem vist coses que
mai no creuríeu! Una retrospectiva repli-
cant”, voldria donar compte, precisament, 
de la construcció -sempre des dels marges 
d’allò donat- d’un altre imaginari possi-
ble que, al mateix temps, ens remet a les 
persones que el promouen. Les imatges, els 
objectes artístics produïts específicament 
per les mostres, esdevenen la materia-
lització i expressió d’aquest desig de
canvi i del sentit de la lluita.

Per a aquesta Mostra, hem volgut recu-
perar, en el títol, la mítica frase final de la 
pel·lícula de culte Blade runner. Com re-
cordareu, aquesta frase s’escapa dels llavis 
d’un replicant, ésser bio-robótic idèntic als 
humans, però en la seva versió millorada, 
just abans de morir en mans d’un home
CIS. “He vist coses que mai no creuríeu!”

Amb aquesta frase, el replicant, fa al·lusió 
a la seva memòria, una memòria que és 
molt més complexa, diversa i real que la 
història oficial transmesa. En aquest sentit, 
m’atreviria a dir, amb molta ironia, que el 
replicant actualitza d’una manera made in 
Hollywood la famosa premissa de Walter 
Benjamin sobre un possible ús polític de la 
memòria. El filòsof afirmava que s’havia de 
pentinar la història a contrapèl, per tal
de recordar/recuperar totes aquelles 
pràctiques i sabers sotmesos i devastats pel 
pas violent de la Història en majúscules; 
aquelles imatges que mai no creuríem i 
que ens permeten mirar d’una altra mane-
ra com el passat sorgeix de la memòria 
quotidiana de les veritables productores de 
cultura.
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Aquest final de pel·lícula, eminentment pa-
triarcal (dos homes conformant la totalitat 
del món), penso que esdevindria més in-
teressant si utilitzéssim un altre imaginari. 
En lloc del replicant, trobaríem una cyborg 
que afegiria, a la frase mítica, una altra 
igualment poderosa enunciada per Donna 
Haraway: “prefereixo ser un cyborg, a una 
deessa”. Llavors identitat i història es
trobarien anul·lades en favor d’unes afini-
tats i una memòria sorgides directament de 
la realitat social viscuda i compartida des 
dels marges d’allò establert.

La imatge és avui en dia, i més que mai, 
l’eix motor de la nostra relació amb el 
món. Les imatges no són pacients, quietes 
i al servei de les nostres interaccions amb 
elles, funcionen també relacionalment i 
ens retornen la mirada, ens interpel·len. 
La imatge entesa d’una manera operativa, 
esdevé, però, molt més que una mediació 
amb el món que ens envolta. La imatge que 
sempre és plural, ens remet a altres 
imatges i als seus respectius encadena-
ments, segons unes seqüenciacions vari-
ables i contextuals. Podríem dir, seguint 
Georges Didi-Huberman, que no hi ha 
imatge sense una seqüència que faci 
possible la seva determinació singular, no 
podem conèixer les imatges en sí mateixes, 
separades d’allò a què fan al·lusió: no hi ha 
imatge sense muntatge. És la imaginació la 
que realitza els diversos muntatges i troba 
relacions entre els elements diversos. Per 
a aquest autor, parlar d’imatges sense ima-
ginació és, literalment, separar la imatge de 
la seva activitat.

La imaginació patriarcal i capitalista dom-
inant, ha monopolitzat els muntatges fins 
fa ben poc. Però la paciència de les imatges 
i la resistència de les persones descobreix 
una contra-memòria encara més potent 
que promet alternatives a la realitat 
donada.

Les imatges recullen no sols alguns dels 
conceptes i accions paradigmàtiques que 
han fet seguir avançant els feminismes a la 
ciutat de Barcelona, sinó que esdevenen 
testimonis del que hem volgut anomenar 
éssers feministes: cossos dissidents i re-
plicants amb el món donat que proposen, 
realitzen i possibiliten formes de vida que 
rebutgen radicalment aquesta societat 
patriarcal capitalista.

L’ésser feminista, mogut pel moviment 
generador de la vida mateixa, participa 
del procés dialèctic i genera món al mateix 
temps que nega el que li toca viure. És un 
ésser anacrònic, el seu valor transcendeix 
un possible “origen” històric, i cobra sentit 
a partir d’establir noves relacions amb allò 
donat. Es tracta també d’un ésser històric, 
com diria Simone de Beavuoir, no
nascut sinó fet en el mateix moviment de 
lluita i resistència. És un ésser il·limitat 
generat entre els límits de les relacions 
normatives, sorgit dels límits de l’anomenat 
“progrés”. Els éssers feministes sempre han 
estat, tenen tants d’anys com la història 
humana, però no han envellit com el pa-
triarcat, tot el contrari es creen i recreen 
contínuament amb natura i artifici, fidels a
la potència creativa de la seva insubmissió.

La taula que presentem avui planteja 
precisament un diàleg creatiu respecte a 
com podríem pensar els éssers feministes 
a través de les seves pràctiques insurrectes 
de muntatge i desmuntatge de la norma 
històrica.

Júlia Lull
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Conyhificades!
Replicants i éssers feministes, una pràctica 
subversiva.

El 1885 Francisco A. Flores va publicar un 
estudi «científic» titulat El himen a Mèxic 
on classificava els hímens, segons la seva 
forma, en relació als dibuixos de dotze 
conys exposats en primer pla, un per cada 
làmina. 

La mirada clínica centrada en les varietats 
del himen no dona cap importància a la 
diversitat dels clítoris que la mostra prova.
El mateix desinterès pel clítoris hi té lloc als 
manuals americans d’anatomia obstetrícia 
que estudien els hímens el 1897.

La blancor d’aquests conys publicats marca 
com a «dins de la cultura pròpia» el sub-
jecte dona i marca el himen com objecte 
d’estudi de la vigilància de la puresa dels 
llinatges, nacions, races, cultures...

El vincle entre etnicitat, sexualitat i gènere, 
en relació a les violències sexuals i racials i 
al control de les vagines, ja ha estat exposat 
des dels feminismes (Verena Stolcke, 2009).
Valerie Traub (1995) també assenyala que, 
quan la mirada clínica es desvia de l’himen 
per centrar-se al clítoris, ho fa oblidant-se 
de l’heterosexualitat per enfocar el triba-
disme com una pràctica sexual subversiva 
que esdevindrà en agència política col·lecti-
va: el lesbianisme.

Aquest viratge de la mirada clínica cap 
l’anormalitat anatòmica de les mides dels 
clítoris fora té lloc a l’Europa del segle XVIII 
sota la influència de l’exotisme antropològic 
de la literatura dels viatges. Llavors, les 
tríbades europees no existien i l’anormali-
tat clitoridial, monstruosa, hipersexualitza-
da i negra, venia d’Àfrica.  

De nou, etnicitat, sexualitat i gènere tornen 
a mostrar les seves interseccionalitats en la 
construcció cultural de la tríbada europea 
que, a l’imaginari social de l’època, esdevé 
lesbiana per contaminació estrangera. 
Aquest origen «estranger» de les lesbianes 
europees queda esborrat amb els discursos 
homonacionalistes actuals (Jasbir Puar, 
2007). 

Contra l’estigma d’estrangeria del les-
bianisme s’han resistit les lesbianes d’arreu 
del món amb la paraula (Claudia Hinojosa, 
2000), amb els propis cossos fent outing 
col·lectiu amb art combatiu (Zanele Muholi, 
2010) o fent Cunt Art en reinventar les mi-
rades i reapropiar-nos de les formes, mides 
i colors dels conys (Tee Corinne, 1975). 

Dones, lesbianes i trans, reinterpretem les 
mirades heteroetnociscentrades interro-
gant les construccions culturals i socials 
dels cossos i dels discursos anatòmics i 
antropològics que ens construeixen com 
a subjectes aliens, com a amenaces que 
sempre venen de fora...

Llavors, podem veure les trampes que 
ens subjecten a estigmes fantasmes 
com «l’eterna estrangera», o a parts 
anatòmiques que són llegides a com deter-
minants per a les construccions corporals 
dels gèneres.

Llavors, podem veure les  fantasies que 
estructuren i les estructures que cons-
trueixen les fantasies (Valerie Traub, 1995) 
i podem veure allò que rere l’espectralitat 
s’amaga: coses que, si no s’exposen, mai no 
les creuríeu!

`
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Replicants i éssers feministes

Seguint el fil de la proposta per a debatre 
en aquest apartat, m’agradaria posar de 
relleu prèviament el fet que va haver-hi, pel 
que fa a la creació audiovisual, un  abans 
respecte a la consolidació de les figures 
femenines replicants que el cinema clàssic 
i l’star system van imposar. Un abans que 
trobem en els films de les realitzadores 
pioneres i que anys desprès, va haver de 
ser rescatat de l’oblit per les cineastes 
feministes. En aquells primers films tant les 
temàtiques tractades en els seus argu-
ments com les formes que s’utilitzaven no 
obeïen necessàriament   les convencions 
representacionals que més endavant s’im-
posarien. Seguim el fil: Alice Guy va pre-
sentar la seva primera producció el 1896 
després d’haver assistit al costat de Léon 
Gaumont a la primera projecció pública del 
cinematògraf  dels germans Lumière el 28 
de desembre de 1895 . 

El títol d’aquella primera peça d’ Alice Guy, 
La fée aux choux  (1896) a banda de ser 
el primer film de ficció, posa al centre la 
figura  d’una llevadora . Declaració d’inten-
cions evident sobre el que seran els seus  
interessos a l’hora de fixar protagonismes.  
Res fora del comú vital: un naixement. Anys 
després tornarà a rodar la mateixa història 
amb un altre títol Femme sage de première 
classe, que traduït ve a dir Llevadora de 
primera. Un altre cop el naixement. Els pri-
mers de la història del cinema i que, per 
cert, no tenen res de dramàtics ni d’his-
triònics, més aviat irònics i divertits.

 El seu cinema, acollirà motius  sempre 
propers a aspectes quotidians diversos que 
es troben fora de les grans èpiques : els 
desitjos d’una embarassada a Madame a 
des envies, el masclisme expressat a partir 
d’un relat sobre la violència dins l’àmbit 
familiar a Making a citizen, o la crítica indi-
recta al paper dels homes en relació a la no 
assumpció de responsabilitats en la criança,  
la  cura dels fills i  les tasques domèstiques 
però també  a l’abús en les relacions 
sexuals dins de les relacions de parella a Les 
resultats du feminisme i sobre la defensa 
dels interessos d’una dona que es vol divor-
ciar a A house divided. En el cinema d’Alice 
Guy trobem personatges femenins desca-
rats, que defensen sense complexos els 
seus desitjos i els seus drets.

En un  moment en què el cinema es troba-
va en una situació poc regulada i preindus-
trial, advertim en aquests primers films 
d’Alice Guy - i en els d’altres cineastes com 
Lois Weber, Germaine Dulac, Effie Shub, 
Olga Preobrazenkaia , també en el cinema 
d’ Elvira Notari i Dorothy Arzner posterior-
ment-  uns continguts que exclouen l’èpica 
i la violència com a motor de les narracions 
i un tractament de la representació de les 
dones exempt de cosificació. 

En tots els casos parlem de cineastes que 
dirigeixen, sovint interpreten, guionitzen i 
munten els seus films. Cineastes. 
Poc desprès quan es  reconegui la funcio-
nalitat del cinema en tant que cultura de 
masses i entri en fase d’industrialització 
consolidada durant els anys 30, el sistema 
d’estudis  no reconeixerà aquest fer cine-
matogràfic malgrat  la bona feina i l’èxit, in-
clús econòmic, obtingut per part de moltes 
d’elles. L’ interès per part dels poders 
reguladors i la seva connivència a l’occi-
dent capitalista  amb els poders econòmics 
forçarà la progressiva sortida de les dones 
de la direcció, relegant-les a escenaris  de 
menys visibilitat com el muntatge i el guió.               
I més si tenim en compte que aquests ofi-
cis, en l’emergent i posterior consolidació 
de l’era dels estudis en que el productor, 
el gènere i els intèrprets seran l’estrella, 
passaran a tenir una menor valoració 
creativa. 

De forma radical també  s’imposarà  l’oblit 
interessat sobre les obres d’aquelles pri-
meres cineastes per part de la historiogra-
fia oficial eludint  l’existència d’una genea-
logia. Les seves narracions, a partir d’un 
determinat moment seran considerades 
de poc interès, petites i irrellevants; sense 
reconèixer en elles  la valuosíssima  con-
tribució a  les formes i els llenguatges que 
havien fet possible tot el que el cinema era. 
Poques van poder resistir aquest embat. 
Amb aquesta operació s’enfortia  el pas 
a d’altres estàndards  de producció que 
hegemonitzarien de forma global un model 
de relat i de posada en forma en el què la 
mirada sobre els cossos de les dones im-
posava la seva cosificació espectacular i 
estrenyia el camp d’expressió de la seva 
diversitat. Apareixien les replicants d’una 
feminitat que acusava la imposició d’unes 
narratives que  situaven els personatges 
femenins majoritàriament basculant entre  
el lloc de la idealització o el de la estigma-
tització. 
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Tot depenia de si els personatges femenins 
acomplien  o transgredien  la seva funció 
assignada i subsidiària respecte als models i 
expectatives androcèntriques. Al voltant de 
les  jerarquies de classe, racialitat i sexua-
lització es sancionaven els límits estrictes 
de les llibertats possibles per als personat-
ges femenins de la mà d’una indústria que 
practicava una misogínia a cara descoberta. 
Sobre la naturalització dels dispositius fic-
cionals -sostinguts  per  la fórmula clàssica 
de plantejament, nus i desenllaç-  descan-
sarà la decisió de a quin personatge femení  
convenia reverenciar o castigar. 

Es tractava de conduir  el trànsit d’una(es) 
mirada(es) pròpia(es) desregulada(es) res-
pecte als cànons oficials del sistema sexe/
gènere, ordre/desordre, cap a una altra de 
captiva i atrapada ja en  les convencions 
de la posada en forma, de la  posada en 
escena i d’una producció de sentit que el  
“nou cinema clàssic”, regulava en funció de 
l’ordre presumiblement correcte. En relació 
a aquesta apropiació de la mirada de i 
sobre les dones,  Laura Mulvey assenyalà 
l’operació que comportava en el seu text  
Visual plesure and narrative cinema (Plaer 
visual del cinema narratiu). La insistent  
fragmentació  dels cossos dels personatges 
femenins serà un dels instruments d’aquest 
model.

A principis dels anys seixanta apareixen en 
l’escena independent creadores que des de 
diferents àmbits, també en les arts visuals 
i el cinema, trenquen la convenció i  forcen 
l’aparició de noves  propostes enunciatives. 
Ha fet falta trencar amb els processos de 
naturalització dels artificis fílmics per a 
donar lloc a d’altres modes de represen-
tació que poguessin  obrir-se a l’expressió 
de l’experiència de les dones en el sen-
tit més ampli i tractar d’acollir-la . Una 
expressió oberta a la disconformitat i al 
malestar pel que fa als cànons de gènere, 
classe, racialitat, sexualitat... Les creadores 
s’encaren a les replicants creades pel cine-
ma clàssic. 

El treball d’aquestes creadores passarà 
fonamentalment per qüestionar els disposi-
tius tecnològics i enunciatius conscients 
que tant important es el què, com el com; 
posant en evidència el caràcter  normatiu  
que imposà la industria  cinematogràfica  i 
la seva incidència en l’articulació contem-
porània  dels imaginaris socials que subjec-
ten i neguen la llibertat femenina.

En primer lloc, doncs, tornar a filmar  i res-
catar-ne l’autoria reapropiant-se de l’enun-
ciació per a, tot seguit, posar en discussió 
els mecanismes naturalitzadors d’una 
feminitat representada sovint  per sobre i 
quasi sempre en contra de les experiències 
de les dones. Per ser dites de nou, calia 
treure-les de l’el·lipsi en què es trobaven i 
dir-les des d’un lloc nou. Un dels exemples 
primigenis d’aquesta resistència seran els 
treballs  d’una artista visual i coreògrafa 
com Maya Deren que entre els anys 43 i 44 
del segle passat, realitzà dues obres que 
seran referència per a moltes d’elles Mesh-
es of Afternoon i At Land.

En aquest procés, que nodrirà gran part de 
la cinematografia feminista fins a l’actuali-
tat, es produeix un desplaçament del plaer 
visual cap a una pràctica de contra cinema, 
-fent servir el concepte utilitzat per Claire 
Johnston per a la pràctica fílmica feminista-, 
tot problematitzant  el  pacte espectatorial  
voyeurístic i evidenciant de nou allò que 
s’havia ocultat del cinema dels orígens.
Exemples d’aquestes pràctiques fílmiques 
crítiques són els treballs, entre d’altres, 
de Margot Benacerraff a Araya (1959) , 
d’Agnes Varda a Cleo de 5 a 7 (1962); Sed-
mikrásky (Las margaritas) (1966), de Věra 
Chytilová ; Subjektitüde (1966)  Brecht die 
Macht der Manipulateure (1968) de Helke 
Sander; Saute ma ville (1968), Je tu il elle 
(1974) i Jeanne Dielman ,23 Rue du Com-
merce,1080 Bruxelles (1975) de Chantal 
Akerman; La otra soledad (1966) de Jose-
fina Molina; Margarita y el Lobo (1970) de 
Cecilia Bartolomé; també Home Movie de 
Jan Oxemberg (1972) ; d‘Yvonne Reiner, 
Lives of Performers (1972), Film About a 
Woman Who (1974); de Martha Rosler,  
Semiotic of the kitchen (1975) ; Maso et 
Miso vot en bateau  (1975), SCUM Man-
ifesto (1976) de Delphine Seyrig i Carole 
Rousopoulos o Daughter Rite (1978) de Mi-
chelle Citron; De cierta manera (1974) de 
Sara Gómez; Dyketactics (1974) de  Barbara 
Hammer; Madame X (1978) d´Ulrike 
Ottinger, Thriller at Women Make Movies 
(1979) de Sally Potter; Amor, mujeres y 
flores (1988) de Marta Rodriguez y Jorge 
Silva;  Cosas de mujeres (1978) i Rompiendo 
el silencio (1979) de Rosa Martha Fernán-
dez….per citar de manera forçadament 
restrictiva, alguns exemples que arribarien 
fins avui amb els treballs recents de cineas-
tes com  Albertina Carri, Carolina Astudillo 
o els de la mateixa Agnes Varda o Chantal 
Akerman al llarg de tota la seva trajectòria.   
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Treballs tots ells que es situen al marge  
dels cànons  del pensament dicotòmic i 
binarista, que anima els models  repre-
sentacionals dels personatges femenins 
sobreexposats en la seva dimensió de 
cossos espectacle. Treballs que en la 
majoria de casos van anar  acompanyats i 
en relació a una  pràctica  historiogràfica i 
crítica  feminista. Produccions que  circulen 
desacomplexadament a la recerca de nous 
significants  trencant els codis de gènere i 
els models fílmics anteriors mitjançant l’ús 
de recursos com la  performance,  l’expe-
rimentació, el found footage, la hibridació 
ficcional i el film assaig tot  obrint les fron-
teres establertes  entre documental i ficció 
i  resignificant les estructures i les conven-
cions dels gèneres cinematogràfics. També 
el muntatge entès no necessàriament 
com una operació  al servei de  construc-
ció d’un verosímil si no com una operació 
exploratòria de noves formes d’enunciació 
i narració. En molts d’aquests treballs hi ha 
també un explícit rescat de la frontalitat  
dels enquadraments i formes de fer volgu-
dament descentrades, i amb un ús de mo-
bilitat de la càmera al servei d’una enun-
ciació no apropiacionista. El temps fílmic 
i el so, no sempre al servei de la diegesi 
fílmica, també seran objecte de tracta-
ments específics que garanteixin  repre-
sentacions i percepcions més concordants 
amb allò que és el sentir, viure ,desitjar, 
fantasiejar i fer de les dones. Cal alliberar-
se de les convencions i mirar el món com 
si fos la primera vegada que el veiem per 
captar-lo des de aquells llocs i amb aquelles 
imatges que havien estat rebutjades. 

Es tractava i es tracta de donar espai i 
temps a unes noves subjectes dones que 
reclamen ser enunciades des d’altres 
paràmetres amb els quals expressar no ja la 
seva rèplica, sinó exposar-se, recupe-
rant tot allò que els cànons de l’espectacle  
deixaven en el  fora de camp. I per a fer-ho, 
la creació audiovisual feminista  ha girat 
la càmera cap a l’obs-scène, apropiant-se 
i resignificant el terme per  conduir-lo cap 
a una nova política de la construcció visual 
de l’experiència  femenina, desafiant el 
silenci que de facto  imposaven operacions 
aparentment neutrals com  la fosa en negre 
i l’el.lipsi.
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ESTER CONESA
(Peliagudas)

PELIAGUDAS. “A MÍ NO ME DUELE III” (1) 

Peliagudas nace de la necesidad de cues-
tionarse el cuerpo normativo en relación 
al ritual de la depilación en el cuerpo de la 
(socializada como) mujer. 

Hunde sus raíces en lo más material y 
encarnado – el dolor – del que brotan las 
preguntas de la primera adolescencia: 
¿por qué esto?, ¿por qué las mujeres?, 
¿es esto ser mujer? Y más tarde encuentra 
en la matriz sexo-género y en los actos de 
performatividad de Judith Butler, algunas 
respuestas. 

Inicia sus pasos a partir de la necesidad de 
reapropiarse, no sólo del cuerpo, sino de 
algo más difícil, aquello que lo constituye, 
la mirada. La mirada social que decide qué 
es aceptable y qué no. Qué es belleza y 
qué no. La mirada social que divide a las 
personas en dos – sólo en dos posibilidades 
cerradas, coherentes, sin grietas. Los pelos, 
igual que muchas otras alteridades son, sin 
embargo, grietas de este sistema. 

Los pelos duelen al ser arrancados; pinchan 
al ser rasurados – ¿Y cómo van a pinchar-
nos las piernas, cuando deberían ser de 
marfil? Claro, mejor entonces de raíz una 
vez al mes... durante toda la vida... ¿Toda 
nuestra vida? “TODA MI VIDA” – pensaba 
llorando del dolor a los 13-14 años. 
Condena. 

Dolor aún más fuerte, uno por uno, 
apuntando con una pistola-láser, en nues-
tras silenciadas barbas, cara visible de lo 
inaceptable. Chamusquina, quemazón, 
irritación, sarpullido. Dinero. “¿Y cómo has 
podido ir así todo este tiempo?” – te pre-
gunta escandalizada y dorada por los rayos 
UVA o la pista de esquí - “Un poco de hielo 
por favor”. 

Dispositivo médico-científico-de lucro de la 
supuesta feminidad en el sexo-género. El 
ginecólogo se asusta al verme – me obliga 
casi a tomar pastillas (¡otra vez!), pero me 
niego. No comenta nada, por supuesto, 
cuando en una de las visitas, casualmente 
llego depilada. Todo coherente. 

Dispositivo de normalización del cuerpo 
feminizado en correcto funcionamiento. 

El centro de estética. Ese no-lugar dónde 
estás SOLA con otras mujeres – (no) luga-
res, donde (no) pasan cosas. Porque nadie 
sabe, nadie te ve, nadie se entera – excepto 
nosotras, las cómplices. Mejor sola, en tu 
casa – y te ahorras los comentarios y las 
preguntas “¿Y qué? ¿Tienes novio?”, mien-
tras no puedes ni articular palabra porque 
llega el siguiente estirón. 

Acto privado invisible en el mundo públi-
co. Acto performativo obligatorio del ser/
convertirse en “mujer”. “¡Pues a mí no me 
duele!”. Pues a mí sí. 

(1) Presentació del video que recupera la Perfor-
mance “A mi no me duele!” que va participar en la 
Mostra FemArt “Cos Desobedient” 2014
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L’educació artística serà feminista o no serà!

Actualment les escoles d’art estan plenes de dones artistes, els 
museus i les sales d’exposició també, però de quina manera hi 
són? On són les dones, lesbianes, trans... artistes després de la 
seva formació? És feminista l’educació que s’imparteix a les es-
coles d’art o reprodueix el patriarcat?

Ponents: Antonia Coll, Elena Fraj, Assumpta Bassas, Vicky Moreno, 
Aida Sánchez i Judit Vidiella .
Presenta: Rosa Sánchez, (Comissaria FemArt)
Dijous, 21 de març 2019 (Facultat de Belles Arts, UB)
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L’educació artística serà feminista o no serà. 
Aquesta afirmació contundent és bessona 
de “La revolució serà feminista o no serà”, 
de la reivindicació de no ajornar més el 
qüestionament del Patriarcat. En l’àmbit 
de la formació artística, s’està incorporant 
aquesta eina d’anàlisi crítica que és el 
feminisme? 

Què és l’“educació feminista” en l’àmbit de 
les arts? Si fem una petita recerca sobre els 
termes implicats al diccionari d’educació 
de TERMCAT, el centre de terminologia del 
Departament d’Ensenyament, no trobem 
el terme “educació feminista” ni “educació 
per a la igualtat”, ni tan sols el terme 
“feminisme”. 

En aquesta línia l’únic que hi apareix és 
“coeducació”: Educació conjunta d’alumnes 
d’ambdós sexes en una classe o un centre 
educatiu, que intenta proporcionar els 
mitjans i les condicions perquè tots els 
alumnes tinguin les mateixes oportunitats 
reals i procura corregir els models sexistes. 
Sí que es llisten però, els termes educació 
“per al desenvolupament” i “per al desen-
volupament sostenible”, així com educació 
“per a la ciutadania”, “per a la pau”, “per a 
la salut”, “per a la sostenibilitat” i “per al 
consum”.

Segons aquesta selecció  està acceptat el 
concepte de desenvolupament però no el 
de feminisme, l’un es mereix un reconeixe-
ment  dins del llistat de línies pedagògiques 
i l’altre no. És el feminisme una qüestió 
transversal i per tant està inclòs en els 
altres termes esmentats? Necessita o no un 
reconeixement i un treball concret? En la 
realitat  dels departaments i equips do-
cents de la formació artística, es procuren 
“corregir els models sexistes”? S’intenta 
“proporcionar els mitjans i les condicions 
perquè tots els alumnes tinguin les ma-
teixes oportunitats reals”? Van fins i tot 
més enllà de la coeducació? 

En aquesta taula abordarem perquè el 
feminisme segueix sent una paraula dita 
amb la boca petita en contextos relacionats 
amb la formació artística, quan aquest con-
cepte-polític-pràctic com és el feminisme 
promou pràctiques que són fonamentals 
per a l’educació del s.XXI. 

Tractarem quina és la presència de dones 
i dones artistes, comisàries, etc. durant 
el procés educatiu així com l’escenari que 
es presenta  a  les dones, lesbianes i trans 
artistes un cop finalitzats els estudis.

Rosa Sánchez Cerro
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TÒNIA COLL 

Referents femenins per una educació en 
igualtat de condicions

Em vaig fer feminista, o millor dit vaig aga-
far consciència feminista (de fet sempre ho 
havia estat com totes les dones que hem de 
lluitar per fer el que volem, només que no 
ho sabia o no ens agradava la càrrega que 
creiem que suposava o la imatge que duia 
aparellada; coses de les generacions, coses 
de les èpoques), com dic vaig sortir de 
l’armari com a feminista quan vaig entrar a 
donar classes a la Facultat.

Us relato el meu #metoo. Un dia un profes-
sor amb qui compartia classe va comentar 
a unes alumnes que no hi havia cap dona 
artista de la història que estigues al nivell 
dels artistes homes, ho va increpar en for-
ma de pregunta i ningú va dir res, jo no vaig 
replicar. El que em va fer més mal d’aquella 
situació va ser el meu silenci.  No m’ho 
podia perdonar. Per què havia callat? Tot 
se’m va remoure, tota l’educació rebuda, 
tots els referents artístics, tot trontollava. 
De manera intensiva, obsessiva, convençu-
dament compromesa em vaig proposar 
capgirar la situació. 

Començo un període d’investigació i 
lectures i m’implico en l’assignatura Psi-
cologia de l’Art i Estudis de Gènere, en la 
part d’Estudis de Gènere, que inicialment 
es denominava Genealogies Femenines, 
que suposa la introducció a la Facultat de 
Belles Arts dels estudis Feministes. Em 
vaig proposar fer una tasca docent, no 
de recuperar dones artistes aïlladament, 
cosa que podia correspondre més aviat a 
la historiografia de l’art, sinó a donar als 
estudiants una possibilitat de referències 
que nosaltres no havíem tingut, mai en la 
meva educació m’havien parlat d’una ar-
tista. Reconèixer-se en els referents és una 
font importantíssima de la nostra cultura, si 
les dones no hem tingut referents femenins 
en la nostra formació llavors no hem tingut 
una formació en igualtat de condicions. 
Construir una via de referències, com les 
artistes pioneres van poder produir la seva 
obra, i els possibles lligams conceptuals 
i/o procedimentals que hi ha entre artistes 
dones.  

El projecte s’inicia l’any 2005 amb l’assigna-
tura Genealogies femenines en la pràc-
tica artística: laboratori de projectes “en 

relació”, que va venir a cobrir una demanda 
de l’alumnat sobre el tema de gènere i una 
urgència per part d’algunes professores per 
introduir en la nostra facultat els estudis 
en / de / des del femení, com diu Griselda 
Pollock (1999), per omplir un gran buit en 
la Història de l’Art, en el terreny de les Arts 
Visuals i en relació a les dones artistes. Ca-
lia qüestionar certs coneixements heretats 
i, molt especialment, restituir a les dones 
el seu lloc en l’Art perquè aquestes deixin 
de ser vistes com a deixebles o imitadores i 
puguin en el futur servir de model a altres 
dones.

Es tracta de la primera assignatura que 
s’imparteix a la Facultat de Belles Arts de 
Barcelona sobre l’art en femení. La Història 
de l’Art majoritàriament s’ha estudiat des 
de la visió oficialista, sense mostrar la visió 
femenina de l’art i, per tant, l’alumnat no 
tenia referents. Per compensar, sorgeix la 
necessitat de l’assignatura Genealogies Fe-
menines juntament amb altres tres, també 
de crèdits de lliure elecció, que no van tenir 
continuïtat.

“Com a disciplina acadèmica, la història 
de l’art ha estructurat el seu estudi dels 
productes culturals artístics en categories 
peculiars, privilegiant determinades formes 
de producció respecte a altres, i posant 
contínuament en relleu determinades 
classes d’objectes i destacant els individus 
que els han produït . Els termes d’aquesta 
anàlisi no són ni “neutrals” ni “universals”: 
molt al contrari, reforcen àmpliament certs 
valors sòlids i creences, alhora que confor-
men un ampli ventall d’activitats, des de 
l’ensenyament a la publicació, així com la 
compra i venda d’obres d’art.“ (Chadwick, 
1992)

L’objectiu va ser introduir en els estudis 
de Belles Arts el tractament diferenciat 
del llenguatge que les dones artistes estan 
aportant a l’art: la reivindicació de la pròpia 
identitat, el cos com a mitjà, una sensibili-
tat “en femení”, el pas de l’àmbit domèstic 
al públic i sobretot es va incidir en aquelles 
produccions artístiques que aborden la 
feminitat en diversos àmbits culturals.

“La lectura feminista és el desig actiu per la 
diferència, aquesta possibilitat de desco-
brir alguna cosa sobre nosaltres mateixes 
que no coneixem, que requereix alguna 
articulació, alguna forma de representació 
disponible d’allò que som des de la conju-

`
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gació de l’experiència viscuda, els dipòsits 
inconscients de la memòria i de la fantasia 
i la teoria, és a dir, una representació de tot 
això en el simbòlic. “(Pollock, 1999)

Es va apostar per la interferència entre dis-
ciplines de creació que en tractar els temes 
de feminisme, gènere, sexualitat i igualtat, 
parlessin de la co-culturalitat des del llen-
guatge artístic. Posant especial èmfasi en 
l’estudi de les artistes des del femení singu-
lar, és a dir, les dones artistes parlen com a 
dones individuals, no com a col·lectiu.

S’han revitalitzat conceptes tradicional-
ment marcats per la historiografia i arrelats 
en les assignatures de Tallers de creació 
artística impartides a la nostra facultat, no 
específics de l’art, com és el concepte 
d’Artesania i la recuperació per part de 
moltes artistes de tècniques considerades 
tradicionalment domèstiques.

“Una de les manifestacions de la creativi-
tat individual i col·lectiva de les dones que 
més s’ha estudiat i reivindicat des d’una 
perspectiva feminista ha estat la realització 
de quilts (cobrellits de retalls) en la tradició 
americana. Patricia Mainardi ha assenyalat, 
en un article pioner sobre el tema, que “la 
costura és tan important per a la cultura de 
les dones que l’estudi del teixit i el brodat 
haurien d’ocupar en els Estudis de la dona 
la mateixa posició que ocupa l’art africà a 
els Estudis de la gent negra, ja que es tracta 
de la nostra herència cultural“. (Porqueres, 
1994)
 
L’educació que s’imparteix a les escoles 
d’art no és feminista com no ho és cap 
educació que es basa en la transmissió de 
l’herència cultural oficial. La història oficial 
de la nostra cultura ha conformat i confor-
ma l’herència cultural, aquesta herència 
cultural ha estat mitificada i sacralitzada 
durant segles per la institució, especial-
ment per la Universitat. Així com en els 
països anglosaxons els estudis feministes fa 
molt de temps que van entrar a les Uni-
versitats, en el nostre país és molt recent. 
El feminisme ens ensenya a qüestionar 
allò establert, i en el nostre cas qüestionar 
l’educació rebuda implica un gran sotrac. 
Revisar, repensar i refer van començar sent 
tasques individuals que urgeix que esdevin-
guin compromisos institucionals. 

Ha estat amb la incorporació de noves 
professores  que el feminisme ha entrat a la 

Universitat, salvant poques excepcions. 
La meva tasca docent és feminista, l’edu-
cació artística que imparteixo és feminista. 
Ho és en la temàtica, en les referències, 
la bibliografia i fonts documentals, i ho 
és especialment amb el compromís per 
transmetre a l’estudiant una actitud crítica 
envers allò establert. 

L’educació feminista ha entrat a la Univer-
sitat, ara el repte està en la consolidació. 
Aquesta consolidació es pot fer rizomàtica 
a tot l’ensenyament i que no es redueixi a 
assignatures sobre feminisme o mal ano-
menades de gènere. 
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ASSUMPTA BASSAS

“Lo que pasa cuando pasa una clase” (1)
El arte de mantener en acción el arte de 
acción Estudios de Performance en la
Facultad de Bellas Artes de Barcelona 
(2012-2017).

Pues la leccción ha de darse en estado naciente.
María Zambrano

Hace algunos meses, en un encuentro de 
performance en LaBonne de Barcelona (2),
Esther Ferrer cuestionaba que la perfor-
mance pudiera enseñarse en las aulas
universitarias. No llegué a saber cuáles eran 
sus argumentos, pero me pareció una
cuestión provocadora y, a la vez, una duda 
saludable. Provocadora porque artistas y
entusiastas de la performance y de los len-
guajes de creación escénica experimentales 
a menudo suspiramos para que estas prác-
ticas sean accesibles a los y las estudiantes 
de las Facultades de Bellas Artes e Historia 
del arte. Entre otras cosas, porque es un 
campo de estudio y de investigación poco 
conocido y valorado académica y cultural-
mente. Pero también y especialmente, por 
las competencias pedagógicas que puede 
desplegar la performance en la reorien-
tación de los aprendizajes hoy en día en 
cualquier disciplina.

Parto de la certeza de que la universidad se 
halla en un proceso abierto de redefi-
nición, desde las bases, que la llevará a una 
transformación radical. Mi experiencia de 
estos cinco años creando con el alumnado 
la asignatura “Estudios de Performance” 
en el Grado de Bellas Artes de la Universi-
dad de Barcelona me impulsa a registrar 
reflexiones y aprendizajes docentes que me 
acompañan y dan un horizonte optimista 
para contribuir al cambio epistemológico y 
metodológico necesario. En este sentido, la 
performance no solo puede enseñarse en 
la universidad sino que en estos momentos 
podría ser entendida como “la enseñanza 
necesaria”, es decir, como un campo de 
trabajo reflexivo donde desarrollar un labo-
ratorio experimental de prácticas creativas 
e integrales en una nueva experiencia de 
conocimiento.

Sin embargo, y como comentaba Esther 
Ferrer, considero saludable preguntarme si
esto puede ocurrir en una institución como 
la universidad actual, donde no es tarea
sencilla mantener vivas las materias que 

impartimos. Por un lado, la reforma de
Bolonia implementó planes de estudio 
abstractos que no integraron revisiones 
críticas de las disciplinas, a la luz de las 
investigaciones feministas de estos 40 años
que cuestionaban las estructuras canóni-
cas y patriarcales del conocimiento y 
sus métodos. Por otro lado, el engranaje 
académico fuertemente burocratizado 
que se instaló y sigue creciendo, premia y 
promueve un tipo de prácticas docentes y 
estudiantiles domesticadas y controlables, 
en unos parámetros de “participación” muy 
estereotipados por las nuevas tecnologías. 
Se recela, dificulta y castiga todo lo que no 
viene clasificado como “innovación docen-
te”, es decir, unas determinadas prácticas 
que se definen casi exclusivamente en 
términos digitales y han de ser formatea-
das y homologables. Cualquiera que se 
dedique a escuchar hoy lo que sucede en 
el aula, se da cuenta de la importancia de 
crear y recrear las clases constantemente. 
La realidad en las aulas es muy cambiante, 
exigente y diversa, y podemos vivirla como 
una frustración o como una posibilidad, 
pero necesitamos un sistema mucho más 
flexible y sensible a todo lo que va ocu-
rriendo. Si nos situamos en este segundo 
planteamiento, entramos en un proceso en 
el que es posible ir redefiniendo el cono-
cimiento y sus valores. Es en este espacio 
experimental y dinámico donde es muy 
interesante contar con la performance de 
compañera. No solo como un lenguaje al 
que hay que dedicar una asignatura, sino 
ofreciéndolo como una mediación en la 
investigación del propio hecho de enseñar 
y aprender. La performance puede ser una 
práctica mediadora en cualquier asignatura 
porque puede facilitar la “escucha de la 
realidad que cambia en las aulas” (Blanco 
García, 2011), y potenciar el conocimiento 
encarnado y la creatividad de quien entra 
y sale de ellas. En sentido pedagógico, el 
mítico espíritu de la performance opera
sutilmente como proceso disruptivo frente 
al conocimiento “enlatado” (Fluxus dixit),
es decir, produce una energía para moverse 
más rápidamente que las etiquetas que
pretenden congelar o desaguar las dinámi-
cas procesuales, y contagia ganas de
ponerse a trabajar integralmente, destilan-
do sonrisas, abrazos y emociones y devol-
viendo cuerpo al conocimiento cerebral.

Si en un momento determinado me in-
teresé por paradigmas críticos de investi-
gación y docencia, fruto de teorías feminis-
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tas post-estructuralistas del conocimiento, 
desde hace tiempo, apuesto por el trabajo 
que hace el pensamiento creativo,
también entendido desde la diferencia sex-
ual femenina (Bassas, A. y Mercader, L.,
2009). Entendiendo la creatividad no como 
objetivo ni como resultado sino como un
continuo uso de metodologías procedentes 
de las artes visuales, plásticas, performáti-
cas y escénicas que me orientan para 
generar procesos de trabajo y hacer de 
conectores de ideas y experiencias reales. 
Sobre todo, me interesa la creatividad
entendida como la creación continuada de 
un estado, de un clima de convivencia, un
espíritu de relación que permite sincronizar 
tres niveles de desarrollo conectados: el
individual, el colectivo y el comunitario. 
(Bassas, A; Marichalar, Eva; Ricart, M;
Vidiella, J., 2018). Las prácticas de perfor-
mance son unas excelentes generadoras
de pensamiento creativo entendido en el 
contexto educativo como una investigación
abierta no solo sobre la materia del apren-
dizaje sino en la relación entre materia,
experiencia de aprendizaje y docencia, 
conectándolas de nuevas maneras (Bastos,
F. Y Zimmerman, E., 2015).

Seguramente Esther Ferrer no plantea-
ba su pregunta en la dirección que estoy 
respondiéndola hasta ahora. Quizás, sus 
objeciones iban en esta otra dirección.
Como muchos y muchas artistas de su ge-
neración, Ferrer se aproximó al mundo de
la acción ajena a la servidumbre de la aca-
demia y del sistema del arte moderno
oficial, en la España del tardofranquismo y 
de la primera transición. Se estrenó en
este campo de manera pionera con ac-
ciones donde se desarrollaba la cultura de
resistencia, fuera o no declaradamente 
política. Cuando se introduce en la aca-
demia algo que ha sido real y simbóli-
camente clave para la pervivencia de tu 
libertad creativa en la clandestinidad, es 
fundamental dudar de que pueda mante-
nerse la potencia disruptiva en ese mar-
co. Lo entiendo porque algo similar nos 
sucedió a algunas profesoras cuando 
conseguimos políticamente que las “Assig-
naturas feministas de arte” entraran en el 
currículum oficial del grado de Bellas Artes 
de la Facultad de Barcelona, en la década 
del 2000 (3). Algunas profesoras consid-
eraron que estas asignaturas integradas 
en el currículum académico oficial eran el 
final del viaje, un triunfo contra el sistema 
patriarcal de conocimiento que se imponía 

como
medida de objetividad y neutralidad en la 
universidad (todavía pretende hacerlo). Sin
embargo, otras, con las que me identifiqué, 
sentimos cómo nos recorría un calambre
de incertidumbre y vértigo. Olíamos el ries-
go que corrían aquellos conocimientos que 
nos habían devuelto “el sabor del saber” 
en un espacio institucional donde cada vez 
más se nos obligaba a “llenar los pape-
les”(4) antes que a atender a nuestras pro-
pias investigaciones. Con mayor burocracia, 
control y precarización de nuestros lugares 
de trabajo, se iba minando el tiempo real y 
de cualidad dedicado a nuestro saber y al 
aula. En aquel momento nos preocupaba 
mantener las asignaturas como núcleos 
fluidos e inspiradores de conocimiento 
real, y el cuidado de los aprendizajes que 
era consustancial a ellas. Las asignaturas 
no son simples correas de transmisión 
de información, aunque así se proponen 
desde las dictaduras de los protocolos, la 
rigidez que piden las programaciones y los 
planes docentes, dirigidos por las que lla-
mábamos, en aquellos años, “tecnócratas 
del género”(5). Desgraciadamente, se llegó 
a una congelación de la materia viva de 
los saberes feministas. Por este motivo, la 
duda que planteaba Esther Ferrer es impor-
tante para mantener un “estado de alerta” 
constante y muy saludable.

Nada por sabido, nada por sentado...
De hecho, aunque Esther Ferrer recela de 
que pueda enseñarse, ella misma ha en-
señado performance en varios seminarios. 
Cuando le preguntan sobre cómo lo hace, 
parece responder con ligereza. Pero sus pa-
labras no son improvisaciones sin equipaje. 
Si recordamos, de joven empezó estudian-
do magisterio y le interesó especialmente 
la pedagogía Montessori, Decroly, y, sobre 
todo, el método Freinet (incluso fue a 
París a seguir unos cursos). En su etapa 
inicial, se implicó en uno de los núcleos de 
renovación de la enseñanza de las artes 
visuales, colaborando con José Antonio 
Sistiaga en los proyectos pedagógicos del 
Taller de Expresión Libre y la Academia de 
los Jueves, a mitad de los sesenta. También 
es conocida su labor educativa en estos 
últimos años en talleres y seminarios. En 
una entrevista de la periodista Eva Larrau-
ri, Esther Ferrer comentaba lo siguiente: 
“Durante mucho tiempo me negué a dar 
cursos. Qué iba a enseñar si no sé nada, si 
yo me lo he inventado todo! Y además la 
performance no se enseña, se practica.” 
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(Larraui, 2014). En este ámbito, como en 
otros, esta artista es muy clara y directa. 
Propone partir de un conocimiento basado 
en su propia práctica e impulsa, a su vez, a
aprender de la misma manera, inventando! 
Sitúa en la base de todo aprendizaje la
experiencia en primera persona, el lanzarse 
al “hacer”, sin dar nada por sabido ni nada 
por sentado: “Intento que los que asisten al 
seminario consigan saber si la performance 
les interesa o no, que es difícil de saber 
exactamente. Si dicen sí, se trata de sumer-
girles en la performance y que ellos mismos 
conceptualicen lo que hacen y sepan si han 
conseguido lo que pretendían. Si no, que 
entiendan si ha fallado la idea, han tenido 
miedo o les han faltado los medios. Soy tan 
humilde como eso.”

Ofrecer una asignatura en la que el alum-
nado pueda lanzarse, acompañado y 
guiado, a una investigación basada en una 
liberada manera de “hacer”, liberada no
tan sólo de la propuesta artística sino 
también de la idea de proceso de trabajo, 
enlaza, en mi caso, con teorías pedagógicas 
que destacan la importancia de elaborar 
la experiencia en presente. Como no soy 
pedagoga sino historiadora apasionada por 
los procesos artísticos, he llegado a esta 
aproximación a través de mis experiencias 
en clase pero especialmente guiada, por 
un lado, por el estudio de las proposiciones 
y textos de Lygia Clark. Clark descubrió en 
su acción Caminhando (1963) - una pro-
posición, como la llamará- un momento 
determinante en el camino que la llevó 
a abandonar el acto creador entendido 
como acto estético y productor de arte, y 
a enraizarse en el carácter profundamente 
transformador de lo que llama en sus 
escritos: “la inmanencia del acto”. Después 
de un periodo de prácticas que exploraban 
la potencialidad cognitiva de la experiencia 
sensorial y, paralelamente a sus visitas al 
psicoanalista Pierre Fédida, Lygia Clark 
desplazó definitivamente la palabra-dis-
curso del centro rector del pensamiento. 
Simboliza esta etapa con la potente ima-
gen “Pensamento Mudo” (Pensamiento 
Mudo, 1971). Inmediatamente después, se 
le ofrece dar un curso de “”comunicación 
gestual” en un espacio industrial que for-
maba parte de la Facultad St Charles de 
Artes Plásticas de La Sorbonne de París. 
Durante aquellos años (1972-75), convierte 
las sesiones en un “laboratorio de clase” 
donde va desarrollando intuiciones e ideas 
conjuntamente con los y las estudiantes (en 

clases de tres horas, dos veces por semana, 
durante el periodo académico de un año) 
(Fabiao, E.2014, p. 296). Fue allí donde ge-
neró las propuestas llamadas “arquitectu-
ras biológicas”, y experimentó con la elabo-
ración de un “cuerpo colectivo”. A Clark no 
le interesaban las concepciones expresivas 
del arte pero su camino tampoco confluía 
con los lenguajes nuevos de su tiempo. 
Por eso se aparta conscientemente del 
“happening”, “body art” y “performance” 
(Lepecki,A. 2014, p.279). Su trabajo la iba 
situando en una dimensión diferente, una 
dimensión artístico-educativa, estructurada 
a través de la creación profunda. Hoy en 
día, creo que somos capaces de entenderla 
mucho mejor. En la arena de las sesiones 
de clase encontró su lugar privilegiado para 
trabajar con materia viva, es decir hacien-
do posible la potencialidad creativa del 
cuerpo-mente, haciendo un fundamental 
trabajo de liberación de lo que llamó “la 
fantasmática del cuerpo”. Como apuntan 
con más detalles los recientes estudios 
sobre este periodo de trabajo, en aquellos 
años, Lygia escribe, con certeza y visión, 
que la creatividad del/la artista “será expre-
sada en aquello que es vivido”. La imágenes 
fotográficas que tenemos de algunas de las 
vivencias colectivas no pretenden ser regis-
tro de obras personales ni de procesos per-
formáticos, sino una mínima notícia de que 
existió un espacio y un momento donde 
la creatividad y la educación se redefinian 
en vasos comunicantes situándonos en la 
cuerda floja e invisible de lo que acontece. 
No se trata de prácticas efímeras en el 
sentido temporal sino de prácticas precar-
ias, porque no permiten estabilizar conteni-
dos. La investigadora Eleanora Fabiâo que 
participó en alguna de ellas (“Baba antro-
pofágica”), define aquel laboratorio como 
una “pedagogía experimental” y la sitúa en 
relación con la escultura social, el assem-
blaje psicofísico y las terapias colectivas. 
(Fabiao, E. 2014, p. 297). Según apunta la 
investigadora Cornelia H. Butler, curadora 
de la exposición de Lygia Clark en el MoMa, 
otras artistas, en aquellos años, abrieron 
un ámbito liminal entre la creación y la 
educación, conectándolas de nuevas mane-
ras. Butler cree que, dado el poco apoyo 
que reciben las prácticas artísticas de las 
mujeres en el mundo artístico, muchas 
deciden desplazarse al campo educativo 
(Butler,C.H. 2014, p. 24). En mi opinión, y 
en muchos casos, como en el de Clark, creo 
que esta conclusión es reductiva y preci-
pitada, Me interesa mucho más investi-
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gar cómo las mujeres artistas perciben el 
campo educativo como un gran espacio de 
creación, entendiendo la creación desde su 
raíz generativa, es decir, en relación con la 
tradición femenina generadora de vida.

En estos años, he ido entendiendo que la 
clase de performance, entendida como un
laboratorio de vida, abre camino a una 
experiencia de libertad que se va desple-
gando en un proceso de aprendizaje basa-
do en el “hacer”. Entendiendo el “hacer” 
no tanto como un “hacer acciones” sino 
como un “hacer posible” que el cuerpo y 
la mente se accione, es decir, se desarrolle 
individual y en relación, en dimensiones 
creativas insospechadas para cada una/
uno. La base de ese “hacer posible” se halla 
en el trabajo de relación de confianza que 
vamos haciendo desde el primer día, cuan-
do decidimos que la clase es más que una 
asignatura. La asignatura es, de hecho, el 
querer compartir algo tan básico como un 
tiempo y unos espacios de convivencia. La 
clase es un pentagrama, un bajo continuo, 
donde hay lugar para muchas cosas, entre 
ellas, preguntarse, compartir la alegría, la 
incertidumbre, el entusiasmo, la duda, la 
fragilidad, lo visible y lo invisible que va 
sucediendo, la materia compleja de la que 
está hecha la experiencia de acompañar 
procesos, interpelarnos, ayudándonos a 
crear autoconciencia de nuestras propias 
acciones y palabras, pero también a liberar-
nos de aquella conciencia cerebral que crea
armaduras sobre el cuerpo para impedir 
que podamos respirar desde las capas más
profundas.

Uno de los “grandes” descubrimientos 
que he hecho en el proceso de esta in-
vestigación que es, para mi, dar clases de 
performance, es saber disfrutar de lo que 
vamos haciendo. No es fácil para una pro-
fesora dejar a un lado la información, los 
conocimientos y el juicio, y aventurarse a 
moderar lo que va sucediendo, acompañar 
y nutrir lo que es necesario y saber cuando 
una no es necesaria. Sin embargo, cuando 
consigo moverme a ese lugar, es posible 
vivir la clase de una manera absolutamente 
nueva, sintiendo que circula una relación 
de autoridad respetuosa y amical entre to-
das y todos y, en los mejores momentos, se 
genera cuidado y amor entre los y las par-
ticipantes. Una cuestión que puede resultar 
banal o ridícula, pero no lo es en absoluto 
porque se trata, finalmente del corazón de 
la cuestión (Fig.1).

En esta aventura, me han guiado también 
las impulsoras de la “pedagogía de la dife-
rencia sexual”. Concretamente, en Barcelo-
na, las enseñanzas de la Dra. Remei Arnaus 
i Morral, profesora de pedagogía en la 
Universidad de Barcelona y creadora con la 
Dra. Ana Maria Piussi, - pedagoga italiana- 
de un proyecto de investigación (6) que nos 
ayudó a situar nuestras prácticas docentes 
en un contexto político. Algunos aspectos 
de este trabajo los presentamos en el libro 
La Universidad fértil. Mujeres y Hombres: 
una apuesta política. La historia de la peda-
gogía de la diferencia se está escribiendo
desde Italia, Cataluña y España a la luz de 
las prácticas docentes y encuentros de 
mujeres maestras, profesoras y pedago-
gas inspiradas por el pensamiento de las 
pensadoras italianas del grupo Diótima, y 
especialmente de la filósofa Luisa Muraro. 
Estas prácticas y textos promueven lo que 
llamamos un trabajo con la subjetividad en 
relación que se inicia en “el partir de sí”. 
Mujeres pedagogas, maestras y profesoras 
han hecho consciente individualmente y 
en relación la voluntad de querer enseñar 
y situarse en el aula “desde sí”, es decir, 
teniendo en cuenta que la diferencia sexual 
femenina es significante y decisiva en la 
obertura de libertad política y relacional.(7) 
(Sofías, 2010). De entre los muchos textos 
leídos que haría falta citar para desarrollar 
este punto, son orientativas las reflexiones 
de Luisa Muraro cuando escribe que si aspi-
ramos a enraizar nuestras prácticas 
educativas en una tradición que conside-
ra la libertad un inicio y una condición de 
posibilidad de la vida humana, y no una 
utopía o un mensaje publicitario, solo 
hay una vía. En sus palabras: “Enseñar 
la libertad, si estas palabras indican algo 
posible y practicable, quiere decir hacer de 
manera que el enseñar sea una experiencia 
de libertad” (Muraro, 2004, p.77-83). Este 
ejercicio consiste en hacer posible que la 
experiencia de libertad sea “la enseñante” 
– como propone Muraro- y tiene que ver 
con un trabajo personal para pasar de la 
“mujer emancipada en la escuela” a vivir la 
escuela como una mujer libre (Consentino, 
V. 1995, p. 193) En este proceso son funda-
mentales las relaciones con mujeres que no 
se han ajustado a los modelos e imagina-
rios de lo que supone “ser profesor”, como 
un neutro universal en masculino según los 
esquemas recibidos y la burocracia cre-
ciente. Una vez desplazadas de estos mar-
cos, ha sido también importante conectar 
con alumnas y alumnos que dan valor a su 
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apuesta por una universidad real, es decir, 
por compartir un tiempo significativo en 
clase y en la asignatura. Soy consciente de 
que estoy hablando de un entramado de 
relaciones de textura sutil, pero es un teji-
do real que existe cuando se busca y apa-
rece, por sorpresa, combatiendo nuestro 
escepticismo y los momentos de flojera... 
Un tejido elaborado con muchos hilos que 
solo es visible cuando una se teje en él, no 
desde fuera.

Por último en esta introducción, cabe tener 
presente que la asignatura “Estudios de
Performance” que inicié en el curso 2012-
13, no surgió de la nada en la Facultad de
Bellas Artes de Barcelona. Desde hace 
años, la performance se practica en asig-
naturas abiertas que aceptan elaborar 
proyectos en lenguajes diversos de inves-
tigación artística. No es fácil rastrear la 
historia de la introducción de la perfor-
mance como lenguaje en las aulas. Por 
historia oral sabemos que la performance 
tuvo sus momentos y espacios marginales 
pero nutritivos en los 80 y 90, cultivada por 
algunos profesores que fueron adalides 
de la contracultura de los 70, como Genís 
Cano. Esta historia está por escribir. Por 
otro lado, algunas profesoras que empeza-
mos nuestra docencia en los 90, nos hemos 
ocupado de invitar a menudo a artistas que 
practican la performance a compartir diálo-
gos y talleres en las aulas. Desde la década 
del 2000, la performance formó parte de
concepciones activas de docencia feminis-
ta que comenzamos a desarrollar en las 
clases. La base de la docencia feminista 
como algunas la entendemos no solo era
cuestión de introducir contenidos de la 
cultura artística de las mujeres en los
curriculums sino una concepción del cono-
cimiento que reconectaba con el cuerpo y
partía de nuevas maneras de entender la 
relación docente, impulsando prácticas de
aprendizaje participativas, críticas y creati-
vas. De estas iniciativas también hace falta
recoger textos, entrevistas y reflexiones 
grupales de las experiencias que recor-
damos y que constituyen la base de mi 
genealogía de referencia en el momento de 
plantear la asignatura de performance en el 
año 2012.

Una asignatura no es una asignatura
La asignatura “Estudios de Performance” 
que propongo cada año no existe en 
abstracto. Es decir, preparo los contenidos 

del curso, pero estos no son el centro de la 
asignatura. Lo importante es encontrar la 
manera de impulsar el trabajo personal y
colectivo del alumnado de manera que 
podamos investigar a varios niveles: un
primer nivel, el más visible, el conocimiento 
de algunas prácticas performáticas a lo
largo de la historia; un segundo nivel, más 
profundo, tener tiempo y guía para de-
sarrollar prácticas de auto-conocimiento 
personal basadas en reconocer el cuerpo
como relevante en la epistemología. Se tra-
ta de propiciar la posibilidad de que cada
alumno/a haga un proceso personal de 
diálogo consigo mismo/a y amplíe la 
conciencia de cuerpo y la conexión con su 
propia presencia. Paralelamente, este
trabajo no es posible sin que se elabore 
una relación grupal de confianza que per-
mita también la interpelación y el diálogo 
con lo que sucede en el grupo. Este tercer 
nivel, el más complejo de gestionar e invi-
sible, es fundamental para un aprendizaje 
personal/colectivo saludable y motivador.

Los materiales base que utilizo para lanzar 
las propuestas provienen de mis investiga-
ciones en historia del arte de las mujeres, 
concretamente en las obras y procesos 
creativos de artistas que han trabajado 
la performance o desde prácticas donde 
el cuerpo es relevante como espacio de 
conocimiento o mediación de conocimien-
to. No me interesan solo las obras de las 
artistas sino todos sus procesos de creación 
y de sus trayectorias vitales, así como sus 
palabras. Me interesa explorar conscien-
temente la universalidad de la experiencia 
femenina como mediación en la enseñanza 
(Irigaray,1993; Piussi, A., 2007). Para ello 
es esencial entender la propuesta artística 
de manera mucho más amplia que en los 
manuales formalistas o historicistas. El 
planteamiento inicial es practicar el pen-
samiento a través de la investigación artísti-
ca y responder a los planteamientos de esa
investigación también desde la propuesta 
performática. Se podría decir que las clases 
son una extensión de una investigación que 
se propone abierta y dinámica. Por tanto, 
los ejercicios que impulsan las diversas 
propuestas son mediaciones en el trabajo 
del proceso, personal y grupal. 

Por ejemplo, me interesa presentar al inicio 
de curso las proposiciones de Lygia Clark: 
sus objetos sensoriales, objetos relacio-
nales, etc. Porque ella misma las separó 
explícitamente de lo que en los sesenta se 
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llamó performance, happening o body art, 
avanzando una “crítica de la razón perfor-
mativa” (Lepecki, A, 2014, 284).

Clark se distanció con argumentos en cua-
tro direcciones que eran fundamentales en
la compresión de la performance en los 
70: el tiempo, el cuerpo, la presencia y la 
participación. El punto principal fue su re-
chazo a situar el cuerpo de la artista como 
material u objeto de trabajo. Sus intereses 
la llevaban en otra dirección. Iba dándose
cuenta de que cuanto más profundizaba en 
la raíz del acto creativo, más importante
era desplazarse a un lado del gesto artísti-
co. Su giro copernicano fue hacer desapa-
recer “la construcción moderna del artista” 
de la definición de arte, de manera que 
pudiéramos entender la creatividad y el 
lugar de la artista en un “espacio-tiempo
colectivo para el ejercicio experimental de 
la libertad”, como escribió en algún sitio y
me ha quedado grabado. Empezar con los 
“objetos relacionales” de Lygia Clark y con 
las “arquitecturas biológicas” en la asig-
natura es priorizar un espacio colectivo, 
consciente e inconsciente, como material 
del trabajo que vamos a realizar a lo largo
de las sesiones. Un magma que empieza a 
aparecer tímidamente y va haciéndose
consciente, poco a poco, a ritmo propio, 
sin forzarlo pero con constancia, a medida 
que vamos conociéndonos y compartien-
do los días, las palabras y las acciones. La 
materia real desde y con la que trabajamos 
es nuestra “creatividad en relación”. De 
ahí brota todo lo que va sucediendo en el 
grupo (Fig.2): cómo recibimos, acogemos 
e interactuamos con lo que acontece y con 
lo que cada una/uno lleva a clase, lo visible 
y también lo invisible que se hace poco a 
poco perceptible. 

Al principio de curso los ejercicios que pro-
pongo tienen la intención de contribuir a
iniciar un diálogo privado e íntimo con el 
propio cuerpo o con partes de este que
teníamos silenciadas o maltratadas. Toman-
do como ejemplo el Breviario del cuerpo 
de Lygia Clark, nos proponemos tomar 
consciencia del papel que ha tenido y tiene 
la relación constante con el cuerpo, su 
lado consciente y su lado inconsciente. Por 
otro lado, y, paralelamente, practicamos 
la escucha atenta de la otra y del otro, es 
decir, no se trata de hacer una historia del 
cuerpo sino de escucharnos realmente 
en el balbuceo, de manera que la mera 
presencia de las y los demás, sus palabras 

y la articulación que resulte, sean cogidas 
con delicadeza y ternura, conscientes del 
alto valor simbólico. El trabajo con y desde 
“la presencia” que me interesa va desde 
un progresivo reconocimiento de la propia 
manera de estar físicamente en un espa-
cio y tiempo – “tener presencia” - a una 
manera de estar con una misma y entre 
los y las demás, un “estar en presencia de“, 
aprendiendo a acoger la presencia de los y 
las demás como un regalo. En este caso,
me inspira la reflexión sobre una práctica 
filosófica llamanda “el pensar en presencia” 
que ha desarrollado la filósofa del lenguaje 
Chiara Zamboni en Italia a partir de la prác-
tica política que desarrollaron las mujeres 
en los “grupos de autoconsciencia femi-
nista”. Fruto de su experiencia en el movi-
miento de mujeres, Zamboni descubre que 
la palabra viva que circula y es escuchada 
funciona como tejedora de pensamiento. 
Es un método que requiere un arte, el arte 
de la “improvisación disciplinada”: 

Razonar con otras y otros y pensar en su presencia 
requiere prácticas distintas de las de la escritura (...) 
Es un proceso de improvisación disciplinada junto a 
otras y otros participantes, donde se necesita arte y 
una aplicada atención.
La necesidad de intercambiar con otros sentimien-
tos, narraciones, sueños y ganancias de verdad se 
recrea siempre de nuevo, cuando nace el deseo de 
sustraerse al simbólico dominante y de orientarse en 
el pensamiento y en la acción política. Así ha sido en 
cada verdadera revolución: en particular en la revo-
lución feminista, en la cual la palabra viva intercam-
biada entre mujeres fue formativa y dio forma a un 
modo de vivir, de pensar y de hacer política.
(Zamboni, 2007) 

Estos espacios de “pensamiento en pre-
sencia” e “improvisación disciplinada” se 
producen en clase cuando desarrolla-
mos precisamente el arte de estar una 
delante de la otra/otro con honestidad, 
liberándonos de esquemas y rutinas de 
clases que han coartado precisamente la 
posibilidad de estar en las aulas como un 
cuerpo sensorial, sensible y pensante a 
la vez. Los ejercicios inspirados en algu-
nas prácticas performáticas nos permiten 
activar de nuevo y con relativa rapidez el 
deseo de volver a situarnos en la realidad 
en vez de en la ficción del aula. Por ejem-
plo, las proposiciones de Ester Ferrer con 
sillas, un elemento del que disponemos 
fácilmente en clase, nos ayudan a explorar 
nuestra relación con el espacio concreto 
del aula, descubriendo rápidamente cómo 
nos afecta un determinado orden y direc-
ción impuestas en el aula y cómo podemos 
transformarlo en un espacio más adecuado 
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a nuestras necesidades. (Fig.3) El tema del 
aula es un problema importante porque 
la Facultad de Bellas Artes no dispone de 
aulas adecuadas. Por lo tanto, el aula, tanto 
desde el punto de vista físico, como sim-
bólico (aquello que el aula simboliza en los 
viejos esquemas que fijan la relación
unidireccional entre profesora/alumna/o) 
es importante objeto de trabajo en todas 
las sesiones. Pensar en cómo la utilizamos, 
cómo la transformamos energéticamente,
cómo la moldeamos es también desnatu-
ralizar el orden impuesto y nos entrena 
para hacerlo en otros lugares y situaciones: 
podemos decidir crear nuestro propio 
marco.

En este sentido y también para agudizar y 
afinar la receptividad del grupo a todo lo
que acontece, son muy útiles el concepto 
de la música y las partituras de John Cage, 
Yoko Ono y Fluxus. Especialmente relevan-
tes son también los ejercicios que derivo 
de las prácticas de la coreógrafa y bailarina 
Anna Halprin. A través de sus enseñanzas, 
vamos más allá de la performance artística, 
explorando a través de las visualizaciones 
del cuerpo las capacidades sanadoras de 
nuestros propios movimientos. Evidente-
mente, no todos los recursos que pongo a 
disposición son igual de fértiles para todo 
el mundo. Considero que lo fascinante de 
la asignatura es seguir inventando ejerci-
cios al ritmo de las investigaciones fuera 
y dentro del aula, reactivar los que fun-
cionaron, reinventarlos cuando el grupo los 
acoge con entusiasmo, inventar, repensar y 
esperar... 

El miedo a esperar... a dejar el centro vacío 

Esperar. Este es un gran aprendizaje que 
modifica de pleno la concepción de la
docencia tradicional. Estaba acostumbrada 
a que mi función era exponer contenidos
y situarlos en el centro de la asignatura. 
En cambio, cada vez entiendo mejor que 
hace falta retirarse para que el proceso de 
trabajo del grupo vaya alimentándose no 
tanto de los contenidos sino de lo que cada 
una y uno lleva al aula, de lo que sucede o 
no sucede allí. No todo empieza en el aula 
ni en la asignatura, ni todo acaba aquí. Mi 
función como profesora pasa a ser más 
compleja porque es importante retirarme
del centro de emisión de mensajes, del 
centro de atención, de la exigencia que
parece proyectarse continuamente sobre 
mi para evaluar numéricamente, o como

interlocutora privilegiada. Se trata, según 
he visto, de ir creando un contexto/espa-
cio/relación verdadero en el que podamos 
estar y en último término valorar lo que 
hacemos y desde donde lo hacemos, y ale-
jarnos de todo el entramado que construye 
un simulacro del aprender y enseñar. No es 
complicado, porque en el fondo, se trata 
de conseguir hacer de la clase un lugar en 
el que, como me dijo una alumna, “puedan 
pasar cosas”. 

Me he dado cuenta de que hasta que no 
somos capaces de crear otra dinámica de 
relación no empezamos a crear proceso 
de aprendizaje real. No estoy diciendo que 
lo consiga, ni que tenga la fórmula para 
hacerlo, ni que en cada clase se pueda 
dar un proceso completo o intenso. Pero 
en estos momentos estoy segura de que 
este es el trabajo primordial y que vale 
la pena. Algo de esto debí decir, mejor o 
peor, un primer día de clase, porque Binu 
Seoane, una de las estudiantes escribió 
en su dietario de sesiones unas palabras 
que puso en mi boca: “La profesora dijo 
que lo que le gustaría hacer en este curso 
es que aprendiéramos de verdad”. Quizás 
tendríamos que decir, “con verdad”, no sé. 
Sabemos que se puede representar que 
se enseña y se puede representar que se 
aprende... y a esto parece que quieren
llevarnos los esquemas de una universi-
dad que tiene miedo de mirar la vida y la 
realidad en las aulas. María Zambrano, la 
filósofa española a la que a menudo recu-
rro, aunque no hizo performance (que yo 
sepa) fue una gran maestra y escribió sobre 
la necesidad de recuperar el sentido real y 
simbólico del vacío en el aula con refle-
xiones muy inspiradoras que ponen el dedo 
en la llaga:

Se ha renunciado al vacío, al lugar y al tiempo dis-
ponibles, al vacío del que es paradigma y aun símbo-
lo el aula. Símbolo del tiempo no ocupado, del
tiempo en que nos damos a pensar, a meditar y aun 
a rezar, quien pueda hacerlo. (...) En el vacío del 
aula sucede algo; algo que va más allá de lo que se 
aprende materialmente en ellas. Muchos de los que 
por ellas han pasado tal vez no adquirieron tantos 
conocimientos como fuera menester. Pero les sucedió 
algo en la frecuentación de las aulas; algo esencial 
para ser (...) se les enseñó en ellas: a oír, a escuchar, a 
atender, a dejar que el tiempo pase sin darse cuenta 
queriendo entender algo, abrirse al pensamiento que 
busca la verdad. (Zambrano, 2007, p.172)

Con esta cita me interesa subrayar que vale 
la pena respirar en el aula. Esto no es
metafórico, sino que tiene que ver con un 
respirar real. Solo respirando damos
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espacio a la presencia, y también empe-
zamos a reconocer lo que realmente está 
allí: las personas, las sillas, los muebles, los 
silencios, las palabras después de los silen-
cios, los estados de ánimo... Por esto, des-
de hace un tiempo y de manera sistemáti-
ca este último año, hemos empezado 
las clases de performance con ejercicios 
básicos del Wudang qi gong. Esta práctica 
de meditación en movimiento de origen 
oriental que practico permite que cada 
uno o una pueda acceder a situarse en el 
espacio del aula y el lugar de la clase ampli-
ando la conciencia de cuerpo, entendido en 
todas sus dimensiones. También favorece 
dejar momentáneamente a un lado aque-
llo con lo que llegamos a clase y podría 
convertirse en un lastre, es decir, en lo que 
no nos permite estar en clase libremente. 
Hacer este primer espacio, no nos separa 
de la vida que llevamos al aula, nos ayuda 
a ordenarla y a destilar aquello que impor-
ta. Este momento de trabajo individual y 
colectivo facilita la creación de un clima de 
concentración y renueva también la en-
ergía del espacio. También hemos podido 
conocer otras prácticas de trabajo corporal, 
como la Biodanza, gracias a Jose-Manuel 
Pérez, un alumno formado en Chile (Fig. 4); 
el movimiento MLC que practica y enseña 
una antigua estudiante, Mireia Chaos. 
Ejercicios de danza física, con la bailarina y 
creadora escénica Ada Vilaró, y un trabajo 
de meditación y escucha de la voz, con la 
artista y cantante Mar Serinyà, entre otras 
propuestas. Estas prácticas son fundamen-
tales porque trabajan conjuntamente la 
respiración, el movimiento externo y el 
movimiento interno (emociones, estados 
de ánimo, energia). Es importante que esta 
vuelta al cuerpo pensante que propone la 
asignatura provoque conciencia de que vale 
la pena continuar este trabajo. Aunque en 
la asignatura estas prácticas son puntuales, 
no son nunca ejercicios anecdóticos sino 
que se integran en el desarrollo de las
sesiones contribuyendo al sentido y valor 
integral de todo lo que hacemos y
aprovechando las experiencias para hablar 
de lo que nos va sucediendo.

Lo que tiene lugar en el lugar que tiene 
lugar (8)
A menudo nos asignan una aula con aguje-
ros en el techo que se desmonta y gotea
cuando llueve. Este estado de precariedad 
que vivimos en Bellas Artes en Barcelona
nos da para dos reflexiones. Por un lado, 
para sentir que lo que estamos haciendo

tiene que ver con la posición marginal que 
las artes y la educación tienen en nuestra
universidad/sociedad. Por otro lado, la pre-
cariedad del lugar me reta a intensificar el
valor y el calor de lo que sucede en la clase, 
a entender que podemos transformar en-
tornos incómodos en espacios favorables a 
través de cómo nos situamos en ellos, de la 
energía que desprendemos y se va impreg-
nando en las cosas y en el espacio que, 
como si estuviera vivo, también responde 
cuando lo reconocemos de nuestro lado. 
En este sentido, me ha resultado de gran 
ayuda, encontrarme y compartir experien-
cias con otras profesoras de diferentes ma-
terias que también perciben y se ocupan de 
estos temas. La profesora Dra. Marta Ricart 
se ha ocupado mucho de este aspecto y ha 
escrito un interesante manifiesto basado 
en unas experiencias docentes que dan 
centralidad al cuerpo como medida y base 
para “moldear ese espacio social e insti-
tucional que se ha construído con códigos 
invisibles que se mantienen escondidos en 
las estructuras consensuadas (...).”(Ricart, 
2017) Por eso anima a tomar contacto 
físico con el lugar como forma de saber el 
lugar que ocupas y el que quieres ocupar: 
“(...) caminar descalzas por la universidad, 
ser con ritmo y tiempos diferentes, es-
cuchar el espacio, conocer el ritmos insti-
tucional, el ritmo social, el ritmo personal, 
movernos en movimientos que no haría-
mos en la universidad (...) Y después ...ya 
hablamos, leemos, ordenamos, entende-
mos... no antes! “

¡Ya hablaremos después... no antes!
Es fundamental dejar de conceptualizar 
immediatamente lo que vivimos, dejar que
fluya la palabra sin encorsetar la vivencia. 
En este momento, existe una sobresatu-
ración y sobre-autorización del poder del 
discurso en la carrera de Bellas Artes, así 
como en los procesos de investigación. Los 
currículums tienden a atraparnos en la pre-
potencia y arrogancia del texto. Dejar de 
lado la conceptualización mental de lo que 
hacemos no quiere decir dejar de pensar 
ni tener una actitud anti-intelectual, sino 
valorar la palabra de otra manera, situán-
dola en un contexto enriquecido por otras 
formas de investigar que ponen en marcha
competencias que todos y todas también 
tenemos. La palabra y el concepto son inte-
resantes pero no sustituyen ni anteceden a 
la experiencia. Se trata de apostar y confiar 
de nuevo en la palabra sencilla y honesta, 
la que siente la necesidad de pronunciarse 
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cuando recupera la respiración en el terre-
no fértil (confianza), la que nace enlazando 
necesidad y deseo (Fig. 5), sin violentar el 
cuerpo, sin presión artificial. “La palabra 
lleva siempre la impronta del cuerpo y éste 
a su vez, es atravesado por la capacidad 
performativa de la palabra”, escribe la 
periodista italiana Ida Dominijani (2004), 
haciendo referencia a la palabra que se 
abre y es sensible a la diferencia sexual. Si 
la entendemos y practicamos así, la palabra 
será siempre “palabra del contacto y de 
la contingencia, unión entre el cuerpo y el 
lenguaje, entre la realidad y la represen-
tación, entre el enunciado y el contexto, 
entre la experiencia y la teoría. Por tanto, 
palabra-práctica también en esto, ya que 
por su naturaleza este contacto no se da 
sólo una vez sino que continuamente se 
renueva”. (Dominijani, 2004, p.192). En 
esta línea de reflexión, considero muy 
importante crear espacios de palabra en 
la clase para poder hacer circular aquellas 
experiencias generadas y el potencial tam-
bién abierto y desencadenante de acción 
que tienen las palabras, las propias y las 
ajenas. Me he dado cuenta de que muchas 
mujeres jóvenes de la universidad necesi-
tan entornos protegidos y cuidados como 
el de la asignatura para poder hablar y de-
sarrollar una relación nueva con la palabra,
desplazándose de los discursos que se ven 
obligadas a realizar en otras asignaturas
y que las separan de una vivencia encarna-
da de la palabra.

Así pues, en estos apuntes sobre las clases, 
concluyo que, siendo la asignatura “Estu-
dios de performance”, la performance no 
es el objeto de la clase sino el lenguaje en 
el que tiene lugar la investigación que rea-
lizamos. Una investigación que tiene como 
orientación recobrar y activar la creativi-
dad como una condición de vida que tiene 
mucho que ver con la forma en la que nos 
relacionamos con nosotras mismas, con el 
espacio y con las y los demás. La experien-
cia de estos años y especialmente el en-
cuentro con otras profesoras - con las que 
hemos creado una plataforma de intercam-
bio que llamamos “Desbordar la universi-
dad” (Eva Marichalar, Marta Ricart, Judit 
Vidiella y yo misma) ha ampliado posibil-
idades de compartir esta investigación en 
direcciones transversales y nuevas. No me 
preocupa sabe si se puede enseñar o no 
performance. Apuesto por la capacidad 
de la performance de generar pensamien-
to creativo en la propia universidad, una 

apuesta clara por la transformación de los 
contextos académicos en el presente. Me 
basta con compartir cómo realizo este tra-
bajo experimental y poner en mesa común 
mis puntos de partida, lo que me inspira y 
orienta, así como mis miedos, mis errores, 
y también, porqué no, la felicidad que me 
acompaña, cada año, cuando nos ponemos 
a trabajar con un grupo de 12 a 18 estu-
diantes y acabamos contentas del tiempo 
compartido y de la parte del trayecto real-
izado en una privilegiada compañía creativa 
y amorosa que nos ha hecho saber un poco 
más de la performance, de nosotras, de las 
otras, los otros y del mundo.

(1)La frase “Lo que pasa cuando pasa una clase” es 
original de Binu Seoane Mariscal, alumna en el curso 
2016-17 de la asignatura Estudis de Performance, 
Facultat de Belles Arts, UB. Aprovecho la ocasión 
para agradezcerle públicamente la copia del portafo-
lio de curso que me entregó como regalo personal y 
donde pude leer la deriva de su itinerario y muchas 
cosas que a menudo se mantienen invisibles para la 
profesora. Así mismo, a lo largo de este artículo, me 
he inspirado y citaré, con permiso de sus autores y 
autoras, frases de este y otros cuadernos de bitácora 
de cursos anteriores.
(2) Tarde del “XXVII Seminari de Duoda: La perfor-
mance, una prolongación del parto”, La Bonne, 2016. 
Ver: Duoda. Estudios de la diferencia sexual, nº51, 
2016,pp. 112-161. 
(3) En la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, un 
grupo de profesoras de historia del arte y de
pedagogía artística fuimos merecedoras de una sub-
vención institucional. La ayuda llegó gracias a la
política del Institut Català de les Dones cuando su 
presidenta fue Marta Selva Masoliver.Se abrieron
convocatorias de subvenciones para integrar asig-
naturas feministas en los currículums universitarios.
(4) Precisamente, el proyecto “Asignaturas feminis-
tas” que se inscribió durante dos años en la Facultad
de Bellas Artes fracasó como proyecto colaborativo y 
político porque perdió el espíritu con el que
nació. Una profesora titular del departamento de 
escultura –la única que podía en aquel momento
firmar los papeles oficiales porque era profesora 
titular- se apropió de la dirección del proyecto
anteponiendo siempre y con violencia la rígida nor-
mativa académica frente a la fluidez, el trabajo
colaborativo y la orientación experiencial que consti-
tuía la base del proyecto y de las asignaturas. 
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Ver reflexiones sobre esta historia en la ponencia de 
Aida Sánchez de Serdio Martín “(Re)encuentros con
el feminismo: múltiples genealogías feministas en la 
formación de artistas”.
(5) El término “tecnócrata de género” lo aprendí en 
el Encuentro del Feminismo Autónomo en Bolívia
en 1998 y, en aquel contexto, iba dirigido crítica-
mente a las mujeres que hacían trabajo de
cooperación internacional o en el propio país, en el 
ámbito de género, sin implicación política ni vital
en el movimiento de mujeres de base. Yo lo aplico a 
todas aquellas que conscientemente utilizan la
trasmisión de contenidos feministas en la academia 
para forjarse una carrera académica ,
manifestándose al margen de la política feminista, 
sea cual sea, y abogando por la mal llamada
objetividad del conocimiento o, lo que es la otra cara 
de la misma moneda, la pluralidad de
perspectivas bajo la que se esconde un proceso nulo 
de implicación real en la materia que se explica. 
(6) Especialmente significativo fue el trabajo de 
investigación “El deseo femenino en la universidad”
dirigido por la Dra. Remei Arnaus, de la UB y la Dra. 
Anna Maria Piussi de la Universidad de Verona.
Nos implicamos muchas profesoras para escuchar 
cómo se desplegaban nuevas escuchas y nuevas
prácticas que incluían el estar atentas a la escucha de 
la relación educativa y de la libertad femenina
desplegada en la universidad. Investigaciones que 
recogen los artículos en el libro Arnaus, Remei y
Piussi, Anna MAria (coords.) La universidad fértil. 
Mujeres y Hombres, una apuesta política.
Barcelona: Octaedro, 2010.
(7) Ver web Sofías. Mujeres en educación. https://
circulosofias.wordpress.com/about/ 
(8) Esta frase se inspira en un poema de la estudiante 
Irene Boixet de su dietario de clase.

.Bastos, Flávia y Zimmerman, Enid (eds) (2015) 
Connecting Creativity Research and Practice in Art 
Education. Vancouver: NAEA.
.Blanco García, Nieves (2011). De la dificultad y las 
posibilidades de acompañar a la realidad que cam-
bia en Remei Arnaus y Anna Maria Piussi (coords). 
La universidad fértil. Mujeres y hombres, una apues-
ta política (pp. 131-144). Barcelona: Octaedro.
.Bassas Vila, Assumpta y Mercadé Amigó, Laura 
(2011). De la crítica a la creatividad: indicios de una 
universidad nueva en Remei Arnaus y Anna Maria 
Piussi (coords). La universidad fértil. Mujeres y hom-
bres, una apuesta política (pp. 91-112). Barcelona: 
Octaedro.
.Bassas, A; Marichalar, E. Ricart, M. Vidiella, J. 
(2017) Overflowing the University: embodied 
learning, caring relationships. (en proceso de publi-
cación).
.Consentino, Vita. (1995) Hacer práctica, interrogar 
a la práctica en Anna Maria Piussi y Letizia Bianchi 
(eds.) Saber que se sabe. Mujeres en educación 
(pp.187-216) Barcelona: Icaria.
.Dominijanni, Ida (2004) “La palabra es nostra 
política en Buttarelli”, Annarosa, Muraro, Luisa; 
Rampello, Liliana (eds). Dues mil una dones que 
canvien l’Itàlia (p.192). València: Denes (traducción 
al castellano de la autora).
.Fabiao, E. (2014). The making of a body: Lygia 
Clark’s anthropophagic slobber en Lygia Clark: the 
Abandonment of Art, 1948-1988 ( p.296). New 
York: MoMa.
.Irigaray, Luce (1993) The universal as mediation en 
Sexes and Genealogies (translated by Gillian C. Gill). 
New York: Columbia University, 1993 (pp125-149)
.Larrauri, Eva (2014).“Esther Ferrer. Artista. La per-
formance es un arte impuro”. El País (El País Vasco) 
https://elpais.com/ccaa/2014/02/27/paisva-
so/1393522258_719339.html
.Lepecki, André. (2014) “Affective geometry, imma-
nent acts: Lygia Clark and performance” en Lygia 
Clark: the Abandonment of Art, 1948-1988 ( p.278-
289). New York: MoMa.
.Muraro, Luisa. (2004). Enseñar la libertad en Duo-
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común femenino. Barcelona: Octaedro.
.Ricart, Marta. Manifest. https://www.facebook.
com/marta.ricart.5 [consultado 20septiembre, 
2017]
.Sofías/ Montoya Ramos, Mª Milagros (ed.) (2010) 
“Un tiempo naciente. Acoger lo nuevo y singular en 
la relación educativa”. Madrid: Horas y Horas.
.Zambrano, Maria (2007). Filosofía y Educación. 
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.Zamboni, Chiara (2009) Pensare in presenza. Con-
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VICKY MORENO

L’educació feminista com a eina de
transformació

Gràcies per haver-me convidat i per l’opor-
tunitat que m’oferiu per poder expressar 
i exposar la meva experiència personal al 
llarg del meu aprenentatge basat en els 
sabers i coneixements d’altres dones, però 
també del que he aprés del meu alumnat.
I començo per aquest contingut. 

1. Currículum, competències bàsiques a 
infantil i primària. 
L’enunciat en què apareix com : “Àrea 
d’educació artística: visual i plàstica, música 
i dansa”. 

Les manifestacions artístiques formen part 
del nostre entorn, incideixen en la vida de 
les persones i permeten espais de relació 
en els quals flueixen experiències, signifi-
cats, emocions, idees i pensaments. L’edu-
cació artística a l’educació primària té per 
objectiu desenvolupar les competències 
perceptives i d’expressió que permetin als 
alumnes comprendre el seu entorn i els 
mons artístics i culturals i adquirir eines 
per comunicar-se amb els llenguatges 
de les arts. L’educació artística afavoreix 
l’estructuració del pensament de l’alumnat 
en tant que contribueix a l’anàlisi de la 
realitat i ajuda a comprendre i a respondre, 
a sentir i a distingir, a pensar i a construir. 
L’aprenentatge de l’art, i a través de l’art, 
genera coneixement i transferència a altres 
situacions i contextos tot desenvolupant un 
pensament crític, obert i flexible. L’educació 
artística també té una gran rellevància 
des d’una perspectiva social i cultural, ja 
que les manifestacions artístiques no són 
generadores només d’espais de coneixe-
ment, sinó també d’espais d’experiència i de 
transferència a l’entorn social que ens acull 
(centre escolar, barri, poble, ciutat…). L’art, 
per les seves característiques, permet un 
diàleg obert amb les altres manifestacions 
culturals del món. 

Els objectius i els continguts de l’educació 
artística contribueixen al desenvolupament 
de les competències que permeten inter-
pretar i representar el món: l’alumne aprèn 
a percebre, però també a produir a partir 
del coneixement i de la comprensió de si 
mateix i del seu entorn. L’educació artística 
manté uns enllaços evidents amb l’educació 

física, en tant que totes dues treballen el 
sentit estètic i creatiu de l’expressió i comu-
nicació corporal, de manera especial per 
mitjà de la dansa. La dansa ajuda l’alumnat 
a conèixer les seves possibilitats corporals, 
a respectar-se i respectar els altres i a com-
partir una experiència corporal transmesa 
per mitjà dels sentits i enriquida amb la 
música. Competències bàsiques pròpies de 
l’àmbit artístic. 

Amb aquesta introducció estaria totalment 
d’acord, perquè des de la coeducació con-
templem la interrelació de coneixements i 
aprenentatges.

Aquestes  competències es presenten 
agrupades en tres dimensions:

Competències bàsiques pròpies de l’àmbit 
artístic.
.Dimensió percepció, comprensió i 
valoració.
. Dimensió interpretació i producció.
. Dimensió imaginació i creativitat. 
. Combinació de diferents llenguatges 
(visual, musical, escènic) en les creacions            
artístiques. 
.Planificació dels processos de producció 
artística. 

2. Què passa en el dia a dia en les aules ?
Passa que en el dia a dia,  en la realitat 
que ens trobem a les escoles, (partint  de 
l’enunciat: visual, plàstica, música i dansa...) 
s’acaba concretant en una especialitat con-
templada per la música, i deixada de banda 
la visual i plàstica.

La plàstica, anomenada d’una manera que 
crec des del principi és un error,- si ens 
basem en l’enunciat, d’artística - , en moltes 
ocasions s’acaba reduint a desenvolupar i 
expressar les  habilitats de l’alumnat. Habi-
litats que moltes vegades estan relaciona-
des amb les festes tradicionals: castanyada, 
Nadal, St.Jordi... I res tenen a veure amb 
un aprenentatge i pràctica integral del que 
nosaltres entenem per àmbit artístic.
S’espera que la plàstica acabi sent una 
especialitat, perquè depèn que en cada 
centre alguna persona del claustre tingui 
“aquesta habilitat”. Aquest no és el nostre 
objectiu. No és aquest  ni de bon tros el 
que pensem des de la Coeducació. L’objec-
tiu passa per una formació coeducadora, 
feminista, que travessi tot el currículum,
abandonant els compartiments de les 
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matèries i treballant  des de la interdiscipli-
narietat.

3. Des de la meva experiència: 

Com a mestra coeducadora treballant a 
l’escola pública, el que he intentat és pre-
cisament el que deia abans de la interrel-
ació dels coneixements i aprenentatges,
treballant partint sempre de les dones com 
a subjectes i protagonistes.

Exemples de treball a l’aula. 
Des de l’àrea de llenguatge visual: con-
tinguts treballats a partir de documentals i 
pel·lícules. El taller de cinema a l’aula. 
Exemple del taller de cinema: He treballat 
continguts bàsics sobre estereotips i rols de 
gènere. Whale Rider, la Bicicleta verda...

Sobre discriminació i estigmatització per 
tenir desitjos i expressar-los d’una manera 
diferent a la que ens ve marcada per la so-
cietat i l’entorn heteropatriarcal: Billy Eliot. 
Sobre les relacions intergeneracionals i els 
valors que s’adjudiquen a determinades 
representacions (el bo/el dolent,...) en La 
increïble però certa història de la Caputxeta 
Vermella. Sobre l’assetjament en l’àmbit 
laboral i la repressió contra les dones, en 
Les Sufragistes...Sobre el consumisme 
insostenible en L’Obsolescència programa-
da... entre altres.

Des de l’àrea de llenguatge: a partir de 
l’obra de les artistes treballades: visibilit-
zant les dones en les diverses manifesta-
cions artístiques. Un exemple de interdisci-
plinarietat. 

Per treballar entorn a la violència en els 
conflictes armats

PENSAR  LA GUERRA, PENSAR LA PAU
Treball a partir d’aquestes imatges: 

KÄTHE KOLLWITZ ( S.XX)

Algunes preguntes de les quals podem 
partir:
. Què veus en aquesta primera imatge? 
(observació)
. Què representa? Què et suggereix el 
que veus? ( Inferir. Imaginar)
. Què més hi podria haver encara que no 
ho veiem ? ( olors, sons, temperatura, 
estats d’ànim, vida dels personatges, 
lloc, època….
.  Amb quins temes es podria relacionar 
aquesta imatge?
. T’agradaria formar part d’aquesta 
imatge i d’aquest moment?  Per què? 
. Com veus aquesta imatge oposada a la 
segona imatge?
. Quines diferències i similituds trobes 
entre les dues imatges? ( analogies).

Des de la Filosofia 3/18 . Treballant, 
emocions, sentiments, pensament 
crític... 
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Frida Kalho i la imatge de l’autobús
Interpelem a l’alumnat :

. Pensa quina relació poden tenir 
aquests personatges.
. Observa cadascuna i cadascun d’elles, i 
pensa què deuen sentir, com es troben, 
cap on van... 
. A què es deuen dedicar?
. Es coneixen de cada dia o es troben 
per primera vegada? Observa les seves 
mirades i els seus posats.
. Pel que fa al fons de la imatge: Quin és 
l’espai on es troben aquests perso-
natges.
. Què hi veus al darrera, al voltant?
. Primer pla, segon pla, pla de fons...
Pel que fa als colors: Observa els colors 
dels personatges, de l’entorn, els colors 
dels seus vestits  i com van vestits...

EL DINAR  COL·LECTIU

Aquesta activitat, partia per una banda, 
de la iniciativa de la proposat duta a 
terme en les darreres jornades femi-
nistes (Jornades Radica-ment FEMINIS-
TES, 2016), que va organitzar FEMART, 
amb el títol del Dinar Transgressor, tot 
recordant i, a la vegada, transgredint, 
l’obra original de la Judy Chicago, The 
Dinner Party. 

Aquest va ser l’enunciat que vam enviar 
a les famílies per tal que compartissin la 
proposta: DES DE LA NOSTRA ESCOLA, 
AQUEST 8 DE MARÇ,DIA INTERNACIO-
NAL DE LES DONES I LES NENES- VOLEM 
FER PRESENTS LES DONES OBLIDADES 
PER  LA HISTÒRIA ANDROCÈNTRICA QUE 
LES HA INVISIBILITZAT: DONES QUE NO 
HAN ESTAT RECONEGUDES PER LA SEVA 
VÀLUA EN LA SEVA DIVERSITAT  EN ALLÒ 
QUE VAN TREBALLAR DEDICANT UNA 
BONA PART DE LA SEVA VIDA. PERÒ 
TAMBÉ, DES DE LA NOSTRA ESCOLA, 
DEDIQUEM AQUEST 8 DE MARÇ A 
TOTES LES DONES. 

Les mares, àvies, tietes, cuidadores, 
cosines, amigues, companyes, veïnes… 
que ens han acompanyat en algun mo-
ment de la nostra vida .
                          
Inici del procés del treball col·lectiu:

Aquesta és una de les moltes experièn-
cies treballades des del projecte coedu-
catiu de l’escola.
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És col·lectiu en tant que hi van participar 
tot el professorat i totes les edats , des 
de P3 fins a 6è de primària. Es va dema-
nar que cada classe exposés  alguna de 
les dones que ja coneixien o d’altres que 
no. La proposta era ben oberta, en tant 
que podien afegir altres dones que no 
havíem treballat encara dins els objec-
tius de visibilitat de les dones en els di-
ferents àmbits del saber i experiències. 

Tothom s’hi va abocar. Va ser increïble 
la participació i l’emoció del professorat 
en veure que cadascun dels seus treballs 
estava representat en un mateix objec-
tiu. El muntatge, com vam anar posant i 
col·locant cada dona que l’alumnat havia 
treballat va ser una de les experiències 
més gratificants i emocionants. Veure 
com s’anava construït i donant forma 
a aquests dinar transgressor, és una 
experiència que no podré oblidar.

Cada classe anava posant els seu treball, 
com un fet reivindicatiu de la visibilitat 
de les dones en els diferents àmbits dels 
sabers: pintores, il·lustradores, escrip-
tores, compositores... Aquesta exposició 
va estar a l’entrada de l’escola durant 
tot un mes. Encapçalava l’exposició, una 
petita explicació sobre The Dinner Party 
(1979) de la Judy Chicago. ( que també 
havíem explicat a classe al Cicle Superior 
i a tot el professorat)

Des del Cicle Superior, he pogut dur a 
terme altres experiències amb l’alum-
nat. He de dir que sempre he trobat 
una resposta positiva a les propostes 
que els feia. Recordo la curiositat que 
mostraven buscant informació sobre 
algunes de les artistes que es van tre-
ballar a l’aula. Meret Oppenheim, Frida 
Kahlo, Angeles Santos, Niky de Saint 
Phalle, Maria Blanchard, Remedios Varo, 
Käthe Kollwitz.. A banda de la cerca de 
informació, els seus treball creatius van 
ser increïbles, sorprenents. Per a mi ha 
servit per adonar-me que només cal 
una bona motivació, una actitud oberta 
i sobretot creure en el teu alumnat, per 
obtenir resultats que et sorprenen. La 
il·lusió, el treball cooperatiu entre elles 
i ells, les ganes d’explicar el que havien 
fet i com... I sobretot, el respecte que 
mostraven per les obres de les seves 
companyes i companys a l’hora d’expli-
car els seus treballs. 

Perquè tot això tingui una continuïtat, 
perquè creiem que és la millor manera de 
transmetre la genealogia de les dones en 
l’art, penso que:
. En primer lloc ha d’haver-hi una formació  
feminista. I això passa per la formació 
continuada i amb qualitat. Una formació 
que no separi en compartiments estancs 
els  diferents àmbits artístics. Tots estan 
interrelacionats. Si volem motivar el nostre 
alumnat per obrir la seva mirada atenta a 
tots els àmbits artístics aquests no poden 
restar separats i  tal i com es presenten en 
el currículum de la pràctica escolar.
. Aquesta formació no pot ser de qualsevol 
manera, sinó tenint en compte les persones 
expertes i les seves experiències en els 
diversos àmbits, per tal que puguin aportar 
els seus coneixements i les seves pràctiques 
a l’aula. 
. Cal que el Departament d’Ensenyament 
ens tingui en compte. No per aparèixer sinó 
per reconèixer el nostre treball i transme-
tre’l. Reconeixement de les  mestres co-
educadores com a part d’una genealogia 
que cal que sigui present en el currículum.
. El currículum ha d’estar dissenyat a partir 
dels valors i continguts feministes, si volem 
que travessi tots els continguts i aprenen-
tatges. La veritable innovació és la Coedu-
cació.
. Calen per tant, els recursos necessaris per 
poder dur a terme una educació pública 
amb qualitat, des dels 0 a la universitat, 
transversal.

 L’EDUCACIÓ SERÀ FEMINISTA O NO SERÀ. 
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JUDIT VIDIELLA

Pedagogies indocents per desbordar 
l’educació

Recollint la pregunta inicial de la qual partia 
aquesta taula, ‘de si és feminista l’educació 
que s’imparteix a les escoles d’art’ (i hi 
afegiria també de les arts escèniques), o 
pel contrari reprodueix el patriarcat, recullo 
les aportacions de la Pedagogia Crítica, 
que fan evident la contradicció inherent de 
l’educació com a una pràctica alliberadora a 
través del pensament crític, però a la vega-
da opressora i perpetuadora del sistema 
(patriarcal) i l’status quo. Per respondre 
a aquesta pregunta inicial, caldrien
més recerques i publicacions que ens 
aportessin dades sobre en quina mesura 
hi estan havent canvis significatius a nivell 
estructural i institucional, o només a nivell 
micropolític per part de docents a les seves 
aules.

Per altra banda, a la pregunta de ‘en quina 
manera hi són les dones a les escoles 
d’art’, implica potenciar les veus, sabers 
i experiències tant del professorat com 
de l’estudiant, desplaçant l’aula com a un 
espai segrestat per dades, informacions, 
tècniques aïllades del context polític i 
cultural, i codificada per múltiples relacions 
asimètriques entre poder i coneixement... 
Això implica no només que hi hagi una teo-
ria i un discurs feminista que impregni, sinó 
que les polítiques de treball, les pràctiques 
quotidianes, de gestió, relació i cura, siguin 
també feministes, atenent les condicions 
de producció intel·lectual, les economies 
afectives dels espais on co-habitem, treba-
llem i ensenyem... I aquí hi ha un llarg camí 
de lluites i reivindicacions a fer. És aviat 
encara per avaluar si el gènere ha estat in-
corporat com una ‘adhesió temàtica’ més, 
o si està suposant un canvi real. 

Gràcies al llegat feminista dels anys 70, 
les genealogies i sabers de les dones han 
impregnat l’acadèmia de referents, ima-
ginaris, pràctiques artístiques –tot i que 
encara predomina amb força l’imaginari de 
l’artista geni-. Avui, quan demano al meu 
grup d’estudiants que es presenti, moltes 
s’enuncien des d’una identitat feminista, 
queer, lesbiana, trans, mestissa... i ja no és 
necessari, com ho vaig viure jo, haver de 
justificar-se i argumentar/defensar per què 
segueix sent necessari el feminisme a l’edu-
cació. Però encara segueixen les divisions 

sexuals, socials i laborals, i com fa Jane 
Gallop a Teoria anecdòtica (2002), podria 
enumerar quantitat d’anècdotes viscudes o 
explicades per companyes, que segueixen 
mostrant com n’és de patriarcal l’acadèmia 
i el sistema artístic i cultural: que un revisor 
anònim d’una revista indexada et digui que 
has de citar certs referents masculins per 
abordar una anàlisi crítica de la preca-
rietat de les docents, quan hi ha referents 
de dones i explícitament els esmentes des 
d’un marc feminista; o que s’accepti que 
imparteixis una assignatura d’història de 
l’art des d’un marc feminista, però que 
incomodi que la teva pràctica a l’aula sigui a 
partir de les seves aportacions, és a dir, fent 
performances o avaluant sense exàmens, 
perquè això es considera ‘poc rigorós’; o 
que inauguris una exposició col·lectiva on 
casualment totes les artistes són dones i les 
paraules d’inauguració de l’alcalde siguin 
‘quines noies més maques’...

D’esquerra a dreta: Aida Sánchez de Serdio, Judit 
Vidiella i Carla Padró en l’acció Veo que no hay ningún 
profesor aquí (2008) a la Facultat de Belles Arts. 
Auto-representació paròdica a l’estil Professor-Artista 
de la Real Acadèmia o, com diu la Carla, les Dones 
Barbudes. 

Darrerament el sistema educatiu està molt 
orientat per les polítiques neoliberals pa-
triarcals, que segueixen dividint el coneix-
ement i el cos, i promouen un llenguatge 
i una pràctica de l’eficàcia, la optimització, 
el rendiment, la sistematització i unificació 
de protocols que es tradueixen en planifica-
cions, objectius, mesures, informes d’avalu-
ació i inspecció, acreditacions, pràctiques 
regulades y estàndards… i que propor-
cionen un nou llenguatge que disciplina i 
normalitza tant a docents com a alumnat 
en el ‘simulacre de fer veure que...’, i que 
entra en tensió i conflicte amb una peda-
gogia que cuida les relacions socials, així 
com la capacitat creativa d’improvisar, de 
fomentar les diversitats identitàries... ¿On 
queda el compromís per part de docents 
de generar vincles reals implicant-se amb 
l’alumnat i el context, que permeten 
generar processos d’investigació singulars 
i grupals; individuals, identitaris i socials, 
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dins i forma de l’aula? La violència amb la 
que sovint es reben aquests desafiaments 
(acomiadaments, resistències als canvis 
curriculars, qüestionament en públic...), 
demostra que a les nostres institucions 
aquesta obertura cap a les diversitats, és 
sovint una ‘pose intel·lectual i política’ més 
que una pràctica radical amb voluntat de 
canviar les coses. 

Per a una educació des dels feminismes 
decolonials, queden encara molts reptes: 
teixir ponts entre activistes, intel·lec-
tuals, artistes, docents i diversos agents 
de diferents classes socials, edats i nivells 
educatius, tant en contextos formals com 
no formals; treballar amb les opressions 
i discursos que l’educació i la societat en 
general segueixen perpetuant; combatre 
la cultura visual patriarcal i les jerarquies i 
precarietats laborals... Però també i espe-
cialment, imaginar i proposar pràctiques 
de resistència i possibilitat que podem 
incorporar a les nostres aules, escoles, 
centres d’art i universitats.  En aquest 
sentit, m’agradaria acabar situant algunes 
d’aquestes possibilitats indocents (Vidiella 
2008) i imaginatives que han estat inspira-
dores, doncs conceben les pràctiques edu-
catives des d’un estar, ser, sentir, existir, fer, 
pensar, mirar, escoltar, imaginar, compartir, 
con/viure, con/moure.

La idea de la ‘Pedagogia transgressora’ de 
Deborah Britzman (2002), que entén que 
“imaginar una pedagogia transgressora (en 
comptes d’un pedagog subversiu), és una 
pedagogia que es preocupa de les exclu-
sions de la normalitat i les desestabi-
litza, per provocar la “proliferació de zones 
alternatives d’identificació i de crítica i 
crear nous desitjos. Això significa concebre 
una pedagogia els fonaments de la qual 
requereixen risc, incertesa i compromís” 
(2002: 200). 

La noció de ‘desestabilitzar l’acadèmia’ 
de Robyn Wiegman (2002), que suposa 
examinar la manera com els estudis femi-
nistes, de gays y lesbianes, queer, decolo-
nials... “s’integren a les formes de produc-
ció socials i intel·lectuals de la institució” 
(2002: 181), és a dir, si només és des d’una 
idea d’inclusió farcint de referents els 
mateixos programes i estructures tradicio-
nals, el que segueix perpetuant la idea del 
nos/altres, inclosos/exclosos, o realment 
pretén desestabilitzar-los. 

També les ‘pedagogies decolonials’ i les 
‘pràctiques insurgents de resistència i 
re-existència’ de Catherine Walsh (2013); 
la ‘imaginació pedagògica crítica’ de Adolfo 
Albán (a Walsh), però especialment, haver 
participat en el projecte Desbordar la Uni-
versitat (VVAA 2017, Vidiella 2019) junta-
ment amb Assumpta Bassas, Eva Maricha-
lar i Marta Ricart, explorant maneres 
encarnades i performàtiques de co-habitar 
en, des de, a partir de, entre, més enllà de 
l’educació.

D’esquerra a dreta: Judit Vidiella, Eva Marichalar, 
Marta Ricart i Assumpta Bassas treballant en l’escrip-
tura d’un text conjunt a l’Exposició que vam realitzar 
com a reconstrucció del procés educatiu col·lectiu, 
titulada Desbordar la Universitat (del 4 al 31 de març 
del 2017), i que formava part del cicle Desbordar la 
Cultura en el marc del projecte comissarial Cohabitar 
entre- dut a terme per Idensitat, La Fundició, Sinapsis 
i Transductores al Centre d’Art Contemporani Fabra i 
Coats de Barcelona.

. Britzman, Deborah (2002 [1998]). “La peda-
gogia transgressora y sus extrañas técnicas”, 
a Mérida, Rafael (Ed.) (2002) Sexualidades 
transgresoras. Una antologia de Estudios Queer. 
Barcelona: Ed. Icaria.
Gallop, Jane (2002) Anecdotal Theory. Durham: 
Duke University Press.
. Vidiella, Judit (2019) “Desbordar la Universi-
dad” como una forma de estar y de repensar 
la educación desde una práctica encarnada y 
performática. La investigación educativa basada 
en las artes como innovación docente”, REIRE, 
Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 12(1) 
ISSN 2013-2255. (pp. 1-15). Recuperado de 
http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/
view/21/21034. 
----- (2008) “Actos indocentes, hacia una peda-
gogia de contacto”, en Aula Abierta, descarrega-
ble a  http://www.zemos98.org/descargas/Ac-
tos-indocentes_%20JudithVidiella.pdf (consultat 
el 4 de gener del 2019). 
. VVAA (Idensitat, LaFundició, Sinapsis, Trans-
ductores) (2017) Cohabitar Entre-. Emergencias 
institucionales, prácticas artísticas, procesos 
colectivos. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
. Walsh, Catherine (Ed.) (2013) Pedagogías de-
coloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)
existir y (re)vivir. Quito: Abya Yala.
. Wiegman, Robyn (2002 [1997]) “Desestabili-
zar la acadèmia”, a Mérida, Rafael (Ed.) (2002) 
Sexualidades transgresoras. Una antologia de 
Estudios Queer. Barcelona: Ed. Icaria.
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ELENA FRAJ HERRANZ

Un aula im-propia y colectiva. 
Apuntes sobre la educación artística en en 
la Facultad de Bellas Artes de la Universi-
dad de Barcelona.

A finales de los años noventa las asig-
naturas con perspectiva de género eran 
escasas en los estudios de las Bellas Artes. 
Eran excepciones en un itinerario curricu-
lar dominado por temarios ocupados por 
artistas hombres. En esa época estudié en 
la Universidad de Barcelona y, unos pocos 
años más tarde, en 2006, comencé a traba-
jar como profesora en esa misma facultad 
en el área de video. El panorama no era 
muy diferente; las asignaturas que me 
encargaron eran asignaturas previamente 
existentes y aprobadas por los planes de 
estudio oficiales con sus contenidos, bibli-
ografías y metodologías estipuladas.
A estas materias voy incorporando dinámi-
cas colaborativas y participativas en el aula 
las cuales me traigo de mis aprendizajes 
de mi hacer en entornos de colectivos 
artístico-activistas (por aquella época Las 
Agencias o Yomango). No tengo formación 
pedagógica para dar clase así que voy 
experimentando con esos saberes, con más 
o menos acierto. Intento crear un ambiente 
colaborador y no competitivo en el aula – 
dentro de los límites de un sistema que nos 
obliga evaluar a cada persona indivi-
dualmente – inspirada por las teorías de 
la inteligencia y la creatividad colectivas a 
partir de autores como Lawrence Lessig o 
Richard Stallman. No vengo de los feminis-
mos como activista, vengo de la agitación 
cultural, del arte activista y del movimiento 
copyleft que tuvieron lugar durante los 
primeros años de los dos mil. Después 
sabré que muchas de estas dinámicas 
provienen de las prácticas feministas y que 
antes de Lessig y Stallman ya Virginia Woolf 
en Un cuarto propio definió la cultura como 
una creación colectiva: “Porque las obras 
maestras no son realizaciones individuales 
y solitarias; son el resultado de muchos 
años de pensamiento común, de modo que 
a través de la voz individual habla la expe-
riencia de la masa”.

Conforme avanzan los cursos y yo sigo so-
breviviendo como docente en esa facultad, 
mi interés por los feminismos crece y desde 
esa perspectiva observo las dinámicas 
relacionales entre los y las estudiantes. A 
pesar de que en la actualidad hay muchas 

más alumnas que alumnos en los estudios 
artísticos en una superioridad de número 
arrolladora, es habitual encontrar a los 
chicos ocupando el espacio en clase con 
intervenciones más largas y numerosas que 
las de sus compañeras. Como conductora 
del grupo trato de reajustar esa diferencia 
participativa y reparto el espacio común. 
Especialmente ocurre este fenómeno en 
las clases donde se aprenden habilidades 
tecnológicas. Una parte de las asignaturas 
que imparto tienen que ver con la edición y 
la animación de video y es aquí donde me 
he encontrado con algunos estudiantes que 
han cuestionado mi capacidad y mi saber a 
pesar de la diferencia de edad solo porque 
soy profesora y no profesor; podría contar 
unas cuantas anécdotas. Por otro lado cabe 
señalar que en el grado de Bellas Artes 
hay grupos donde, de treinta estudiantes 
solo tres o cuatro son hombres. Según está 
estadística el futuro en el mundo del arte 
estará dominado en breve por la presencia 
de mujeres también. ¿Eso está ocurriendo? 
Me atrevo a decir que no, así que otra de 
las tareas que hago es generar un discur-
so que anime a las mujeres a ocupar esos 
espacios visibles futuros en los lugares de 
la cultura y el arte.

El aprendizaje feminista también me hace 
cuestionar los propios programas de las 
asignaturas. Los temarios que tienen ese 
capítulo dedicado a video y feminismo 
donde, por ejemplo, se estudia análisis 
fílmico a través de las teorías de Laura 
Mulvey, no me sirven ya porque se han 
convertido en una cuota, en la excepción 
de lo que debe ser la norma. Los padres del 
videoarte siguen siendo los mismos (Nam 
June Paik y Wolf Wostell) así que decido 
poner en crisis los relatos de los tema-
rios. Incluso en aquellas asignaturas donde 
trabajo sobre arte activista también hay 
padres del arte activista. Me pregunto si la 
mirada feminista puede ir más allá de apor-
tar una anécdota a las historias oficiales y 
poner en crisis la propia estructura histori-
gráfica del videoarte, del cine experimental 
o de la propia concepción del arte activista, 
todas esas áreas que me interesan y sobre 
las que he aprendido tanto dentro como 
fuera del ámbito académico. Me pregunto 
si hay madres, abuelas o primas del video-
arte y del arte activista y si trabajaban en 
colectivo. Dejo de lado las capsulitas y los 
apartaditos para el arte feminista y lo agito 
todo. Lo mezclo, re-investigo, leo con otros 
ojos los temarios, busco otras bibliografías 
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y escucho de nuevo a las artistas que ya 
conozco. Incorporo las ya clásicas historias 
de las parejas o compañeras profesionales 
de los señores artistas: Viking Eggeling no 
hizo solo esas piezas de animación abstrac-
ta, ahí estaba ella, Erna Niemeyer. Encuen-
tro abuelas y primas por todos lados, Lucy 
Lippard se vuelve hegemónica a la hora 
de definir el arte como proceso colabora-
tivo insertado en el espacio de lo social. Y, 
desde luego, hay mujeres a la técnica aquí y 
allá así que me las traigo al aula también. Si 
he de tratar un tema específico me preocu-
po de que en los referentes de artistas haya 
mujeres, tantas o más que hombres o inclu-
so que sean todas mujeres. En estos casos 
no especifico ni justifico por qué en la clase 
de hoy estamos viendo obras de mujeres 
o lesbianas o trans. Simplemente doy la 
clase como si eso fuera lo habitual. Tantas 
veces se dan clases donde sólo aparecen 
hombres y no he visto a ningún profesor 
justificarse! 

Por un lado pienso que esas transforma-
ciones en los programas que cada profe-
sora realiza (y me consta que lo hacemos) 
no siempre son visibles en la academia. Las 
asignaturas son definidas mediante planes 
docentes aprobados y revisados cada cierto 
tiempo y son procesos largos y burocráti-
cos. El programa es el plan docente ater-
rizado por cada profesora, así que muchas 
veces no son visibles hasta que se 
cambian los planes docentes. Eso sucede 
cada bastantes años de modo que los 
planes oficiales de los estudios a veces no 
reflejan los contenidos que realmente se 
dan y esos itinerarios curriculares quedan 
invisibles a ojos de la institución universi-
taria y de las agencias de evaluación. Las 
transformaciones de los contenidos quedan 
a veces en la práctica cotidiana y no escrita 
del interior de la clase (como tradiciona-
lmente lo son las tareas realizadas por 
mujeres) pero es necesario que queden 
registradas y oficializadas.

Si vamos más allá en lo que respecta a las 
enseñanzas artísticas universitarias los fe-
minismos y, añado, los procesos artístico-
activistas colisionan con la propia estructu-
ra del saber académico el cual está basado 
en un trabajo cuantificado según baremos 
de productividad individual. Un sistema 
que penaliza el trabajo colectivo (puntúan 
más los papers individuales) y valora más 
la investigación que la actividad docente 
pone muy difícil desarrollar e instituciona-

lizar metodologías y saberes feministas. La 
evaluación de las agencias de acreditación 
de grados y de profesorado necesitan una 
transformación feminista que modifique la 
propia concepción del conocimiento. 

Como apunte final también destacaría que 
si bien el número de estudiantes mujeres, 
lesbianas y trans ha crecido considerable-
mente estos últimos años en los estudios 
artísticos todavía existe una brecha blanca 
y de clase ya que el encarecimiento de las 
tasas universitarias de la enseñanza pública 
permite el acceso solo a aquellas personas 
con más recursos. Los feminismos no blan-
cos hacen falta no solo en el desarrollo de 
contenidos de las asignaturas sino también 
a la hora de garantizar el acceso a los estu-
dios superiores a todxs aquellas personas 
racializadas y, añado este término, obre-
rizadas, para que las aulas sean im-propias 
y colectivas.
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Manifest recollit al primer catàleg de la Mostra FemArt, 1992
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Llistat de m
ostres

Hem vist coses que mai no creuríeu
(14 desembre, 2018 - 5 abril, 2019)

Il·limitades
(6 - 17 octubre, 2017)

L’Àpat Transgressor
(6 - 17 octubre, 2016)

Contramemòria: oblidem l’oblit 
(3,4 i 5 juny, 2015)

Cos Desobedient 
(10 - 30 octubre, 2014)

Díscola Menopausa 
(3 - 31 octubre, 2013)

Afinitats 
(22 octubre - 15 novembre, 2012)

Revoltes 
(13 - 27 octubre, 2011)

Higiene i neteja 
(20 maig - 4 juny, 2010)

Arts i feminismes 
(7 - 31 maig, 2009)

Cuidadania 
(8 - 31 maig, 2008)

El temps
(26 abril - 12 maig, 2007)

La Casa 
(25 maig - 10 juny, 2006)

Les pors 
(5 - 27 maig, 2005)

Intervencions públiques
(26 - 28 març, 2004)

Desig 
(16 gener - 6 febrer, 2003)

De reflexes i reflexions 
(17 gener - 6 febrer, 2002)

Noves @rtistes 
(7 - 24 novembre, 2000)

Ull públic, mirada de dona 
(1999)

Gènere i identitat 
(6 - 29 maig, 1998)

Les Multimedias
(5 - 28 febrer, 1997)

Les Dones Fem Art 
(6 - 25 novembre, 1995)

Les Dones Fem Art
(24 octubre - 25 novembre, 1994)

Mostra de creativitats de dones
(3,4 i 5 juliol, 1992)
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Volem mostrar el nostre agraïment, en primer lloc, a totes les ar-
tistes i col·lectius que han participat a les convocatòries (més de 
600!), a totes les dones de Ca La Dona i a totes les persones que 
han visitat les mostres, especialment a les que ens han fet saber 
les seves opinions i ens han animat a continuar!
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Vietto, Caro Correa, Marta Darder, Marta Farrés, Natalia Arranz, 
Mireia Coromina, Lèlia Becana, Gemma Pinedo de Pedro, Ona 
Rovira Insense, Marina Domingo, Antonia Pallach, Cecilia Vietto, 
Laia Llach, Solange Mjorello, María Pons.

A totes les dones que han col·laborat amb les seves ponències i 
reflexions amb les Mostres de FemArt al llarg d’aquests 25 anys:

- Bea Porqueres Giménez Mil anys, o més, de creativitat femenina, 
1994 Mirar el passat des del present: estudiar l’art de dones 2000 - 
2002, L’arxiu a contrapèl. Documents i memòria (Feminari) 2019
- Marta Selva Masoliver Taula Rodona: Dones artistes 1994, Repli-
cants i éssers feministes: una pràctica subversiva ( Feminari) 2019
- Marta Balletbò Coll Taula Rodona: Dones artistes 1994
- Marta Molins Taula Rodona: Dones artistes 1994
- Cuca Canals Taula Rodona: Dones artistes 1994
- Assumta Bassas Vila L’art col·lectiu. Col·lectius d’artistes 1997 
L’educació serà feminista o no serà (Feminari) 2019
- Vinyet Panyella Balcells La pintura d’Àngeles Santos 1997
- Eugènia Balcells L’Art com a transformació 1999
- Pilar Aymerich El procés creatiu de la imatge fotogràfica 1999
- Marian Lopez F. Cao La construcció de la subjectivitat femenina: 
apunts des de l’art 2000
- Aida Sánchez de Serdio La contestació de les representacions 
hegemòniques de la negritud per part de les artistes 
afroamericanes 2002
- Laura Trafi Prats Reinterpretar la modernitat des de l’ordre matri-
cial: L’estudi de Picasso de Faith Riggold 2002, Com pot l’art fet per 
dones contribuir a una producció cultural contra hegemònica 2003
- Montse Rifà Valls La conversa entre “Sí mateixes” i “les altres” als 
discursos de les artistes relacionades amb les societats islàmiques 
2002, Biopoder, cossos i visualitat: el dispositiu del plaer sexual a la 
fotografia de dones 2003
- Milagros Rivera Garretas Captar les pertorbadores aparences 
del cos 2002
- Elina Norandi El cos lesbià i la seva autorepresentació 2002
- Marie Mandy Filmar el desig, un viatge a través del cinema de les 
dones 2003
- Pilar Bonet Petites tragèdies domèstiques 2004, La casa com a 
espai sexual i polític: Domèstic, de Catherine Opie 2006, Petites 
tragèdies domèstiques 10: Alícia Framis 2008
- Aurora Justo Fer ciutat de les dones 2004
- Dolores Juliano Les pors que cultivem 2005
- Mercè Coll Els escenaris de la por en el cinema 2005
- Maria José González Las casas del miedo y las casas de lo 
maravilloso en las pinturas de Remedios Varo 2006
- Carmen Mataix El temps en l’art 2007
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- Neus Carbonell El temps de les dones. Memòria, Història i 
escriptura 2007
- Violeta Gómez Un recorregut per la fotografia en femení 2009
- Blanca Gotor Algunas aprenden a freir un huevo 2009
- Marta Torbau La dona víctima del mobbing immobiliari 2009
- Alicia Oteagui Sonreir al arte 2010
- Roser Teresa Gerona Pensar en temps il·limitats 2010
- Tony Azorín Taula rodona: FemArt 2010
- Montse Durán Taula rodona: FemArt 2010
- Martha Gómez Taula rodona: FemArt 2010
- Júlia Ojuel Solsona No és la menopausa, és el capitalisme, 
estúpid 2013
- Nora Ancarola Pública desobediència 2014, Art i crítica política 
després de la dictadura franquista 2018-19
- Cristina Rihuete Arqueologia de l’oblit a l’illa de Mallorca 2015
- Camila Oliart Arqueologia de l’oblit a l’illa de Mallorca 2015
- Júlia Lull Construccions i subversions de les dones en la Història 
de L’Art 2015
- Josune Muñoz El còmic feminista 2016
- Marika Vila Col·loqui /debat sobre Art i feminisme 2016
- Eulàlia Valldosera Col·loqui /debat sobre Art i feminisme 2016
- Mari Chordà Col·loqui/debat sobre Art i feminisme 2016, Art i 
crítica política després de la dictadura franquista (Feminari) 2019
- Eulàlia Grau Col·loqui /debat sobre Art i feminisme 2016, Art i 
crítica política després de la dictadura franquista (Feminari) 2019
- Fina Birulés Art i crítica política després de la dictadura franquista 
(Feminari) 2019
- Dolo Pulido León Art i crítica política després de la dictadura 
franquista (Feminari) 2019
- Dianespotting Medios de comunicación, redes sociales y 
feminismo (Feminari) 2019
- Karen Manzano Medios de comunicación, redes sociales y 
feminismo (Feminari) 2019
- Marta Corcoy Medios de comunicación, redes sociales y 
feminismo (Feminari) 2019
- Lucia Egaña L’arxiu a contrapèl. Documents i memòria 
(Feminari) 2019
- Mercè Otero Vidal L’arxiu a contrapèl. Documents i memòria 
(Feminari) 2019
- Diego Marchante L’arxiu a contrapèl. Documents i memòria 
(Feminari) 2019
- Bàrbara Ramajo García Replicants i éssers feministes: una pràcti-
ca subversiva ( Feminari) 2019
- Ester Conesa Replicants i éssers feministes: una pràctica 
subversiva (Feminari) 2019
- Antònia Coll L’educació serà feminista o no serà! (Feminari) 2019
- Vicky Moreno L’educació serà feminista o no serà! (Feminari) 
2019
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