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Cecilia de Arriba _Cuidadanes, 2000 _Presentació

“Cuidadanes” és una paraula difícil de llegir i d’escriure perquè, quan no són els nostres ulls, és el

corrector del Word qui la transforma immediatament en ciutadania. Com a conceptes, “cuidadania” i

“ciutadania” tampoc són gaire diferents, ja que la cura és la base de les relacions personals.

Cuidadanes són totes aquelles persones que tenen cura, que dediquen el seu temps a fer més fàcil i

més feliç la vida a la resta, les que ens fan un ou fregit o ens renten la roba, les que ens escolten, ens

encoratgen i ens ensenyen a ser millors. Podríem construir una llista infinita de gestos, actes i parau-

les que ens fan cuidadanes i cuidadans.

Vull dedicar unes paraules a la meva mare, la meva primera cuidadana. La meva mare em va dur al

seu ventre, em va alletar, m’ensenyà a caminar, a parlar, a ser bona, tot i ser un concepte que no

acabo d’entendre. La meva mare mai oblida els aniversaris, fa massa de pa a casa i pastissos reco-

berts d’al·lucinants muntanyes de merenga. A mi, em va dur al món amb divuit anys, amb vint a

Valeria, amb vint-i-dos a Diego, amb vint-i-quatre a Eugenia i amb quaranta a Santiago. La meva

mare, Yeni, ens ha dedicat la seva vida, és bella, dolça i dura, i malgrat que de vegades s’equivoqui,

mai dubto que fa el que creu que és millor per a totes.



Direcció: Magdalena Canals Halewijn
Guió: Álvaro Sánchez López
Ajudants de direcció: Cynthia Reschke i Mariana Selzer
Edició: Karla Solè Narbona 
So: Susanna Carreras
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Madi Canals _Marató amb nadó, 2007/2008 _Audiovisual, 50’’



Tony Azorín _mama, 2008 _Fotografia, 40 x 70 cm
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Soyun _Yo soy no soy, 2008 _Vídeo stop motion

mama
Cuando pienso en ella,  se suceden
demasiadas imágenes y sentimientos de
controversia, creo que veinte años de
distancia es más que tiempo. Claro que la
visito por Navidad  y unos días en verano
pero la distancia crece o por lo menos así
lo siento.
Hoy mi madre y siempre la mama es y será
uno de los mejores recuerdos de mi
infancia. Sus cuidados constantes y sus
ganas de que todo funcionara impedía que
se viera a si misma, yo era pequeña,
inquieta y con una salud no demasiado
fuerte según me repetían y ella siempre
estaba para todos de una forma
incondicional. 
Hoy con setenta y siete años vive sola,
superando el día a día, en una casa llena
de recuerdos, la miro y veo en un segundo
el pasado y el futuro juntos, la mirada
abstraída en ninguna parte espera paciente.
Sigo llamándole mama, y ella sonriendo
me contesta , - ¡pero bueno que pequeña,
cuando me llamaras mamá!.
Conoce algo de mi que yo ignoro de
alguna forma…



Verónica Aguilera / Gisela Kramm / Verena. E Lettmayer / Tania Lescano _Minisaloon, 2007 _Manifest
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Carmen G. Martínez _loqu€valeunminuto, 2006/2008 _vídeo instal·lació 
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Marta Negre _S/T, 2008 _Fotografies a color, 40 x 40 cm c/u.
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Contes populars escrits en l’argot
mingaña, utilitzat pels esquiladors
de Fuentelsaz del Campo, poblet
de la província de Guadalajara.

La raó de la invenció
d’aquest argot és que els amos per
als que treballaven no poguessin
entendre els pactes que els
esquiladors realitzaven mentre
feinejaven; la manca de privacitat
davant dels patrons els va obligar
a usar l’enginy, donant com a
resultat aquest argot difícil
d’entendre però molt interessant,
antropológicament parlant.

És a travès d’aquest
llenguatge inventat que podem
comprovar la diferència social i
l’explotació en un moment
históric molt proper.

Blanca Gotor _Mingaña, 2008 _Edició JNP SL / Barcelona 2008



Helena Kotnik _Cursi te adoro, 2007 _Poema
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Ángela Palacios _Look after me..., 2008 _Instal·lació sonora, 20’
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cursi te adoro
vulgares pétalos entremezclados

pero
necesitas ayuda
ya voy

come bonita come
bebe bonita bebe

tienes que crecer y florecer

cada día me sorprendes más
como te doblas como te adaptas

eres rara
vamos a quitar esas hojitas

espina hoja fisura flor raíz fruto corola
tubérculo ovario grano filamento pelo 

tan terrible pero tan bella

el sol te debe calentar
o sino morirás apresura-
te anda
que no tenemos todo el tiempo

querida florette
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Carme Viñas _Shade series 07, 2007/2008 _Vídeo
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ZAVUR _Cruzando el puente, 2006 _Vídeo, 38’

(ZAVUR són les inicials de totes les que vam realitzar el
projecte: Zuzanna Wejman, Adriana Leira, Viviana García
Besné, Uribarri, Roser Lopez)

Cada peca és un day. minutatge:
day 0 //  4:02 (quatre minuts amb dos segons)
day 1 (faces)  //  1:39 
day 2 (water)  //  02:15 
day 3 (shadow)  //  01:37 
day 4  //  01:16 
day 5  //  01:23 
day 6  //  00:59 
day 7  //  00:44

Shade Series 07 és un projecte que va néixer a principis d’any amb l’objectiu de perllongar-se
al llarg d’aquest, per assolir així el propi procés i retroalimentació de l’”encontre amb les
ombres”.
Les ombres són un constant acompanyament al cap. Creixen i es desenvolupen amb indepen-
dència. Cerquen els seus moments propicis, ja siguin d’espai o de situació emocional, per a
comunicar-se i existir. El propi coneixement fa que siguin intuïbles, trobables, tocades i “estira-
des” dia a dia.
Cada peça explica cada un dels encontres just en el moment de produir-se, a temps real i sense
interrupcions ni arranjaments posteriors. Per això, el format havia de ser l’enregistrament i edi-
ció en vídeo, doncs s’ajusta a la realitat de cada situació tant en la imatge com en el so.
Les peces expliquen, doncs, com es produeixen els encontres, la seva evolució i les resolucions
adoptades en el tracte. 



Lourdes Bofill _Aquarel·la i poesia
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Valèrie Dillard _Feliz como un caracol..., 2007 _Vídeo
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Hi havia una vegada
un conill amb poca gana
perquè li daven pastanaga.
Però tot això canvià
quan un lingüista ho arreglà
i en lloc de pastanaga
pastagana li va dar.

Quan surto al matí
hi veig el sol naixent
de seguida em fico al llit:
“això és que no he dormit”.

Ara si penso en tu tu penses en mi. No pots
deixar de pensar en mi. Només deixant de
llegir podràs deixar de pensar en mi, però
correràs el risc de pensar en tu, que és el que
jo fair, penso en tu encara que tu de fet
pensis en mi. 

El bany del ruc

Era gras, gros, gruixut i ruc
i era capaç, d’un mos,
d’emportar-se un tros de fus.
Mireu el gros com cus
d’un tros de fus
un ruc gros en rus gruixut!

I es fica al bany, és ruc,
i d’Arquímides no sap el truc;
i el rus, que a punt se l’ha deixat,
en pocs segons s’ha ben xopat.
I es posa el rus tot confiat;
i és xop i ruc i constipat!
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« Jacques est un homme, il ne
pourra jamais participer à
FEMART. De dépit, il se tue.
Jacques a beau être grand,
viril et fort, il ne sait maîtriser
ses frustrations. Il devrait
prendre soin de lui.

La réalisation de cette œuvre
majeure n’a généré (presque)
aucune souffrance animale :
la panthère au sol est 100 %
synthétique. »

Ulla Korn _Solitude, 2007 _Vídeodansa



Guió, realització i muntatge: Irene González, Silvia Pérez, 
Lucía Blanco, Carola Yagüe, Laura Chinchetru,
Agustina Urquijo, Jon Garciandía, Beatriz González,
Vanesa de Haro, Mar Correa (persones de diferents
organitzacions socials de l’Estat espanyol)
Produït per: ACSUR-LAS SEGOVIAS
Data de realització: octubre 2007
Lloc de realització: Madrid
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ACSUR _Un futuro de cuidado, 2007 _Documental, 10’ 30’’

“Durant l’any 2007, el 84% de les persones responsables de
la cura de la vida humana eren dones. Cap mirall reflectia
aquesta realitat. El valor de les coses venia donat pel seu
preu. El 8 de març de 2007, amb la ‘vaga de cura’, tot va
canviar. Així comença aquest vídeo de ficció que imagina
com seria la vida a Madrid durant el 2017 si la tasca de cui-
dar i cuidar-se fos una responsabilitat compartida entre
homes i dones.
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Montserrat Moliner _Oju, 2008 _Instal·lació visual i sonora
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Adriana Leira _El revés del tapiz de la locura, 2007 _Documental, format Digital Mini DV, 56’

Una altra mirada des de la
“bogeria”.

El revés del tapiz de la locura és
la història d’un grup de persones
que tenen en comú alguna cosa
més que un diagnòstic mental:
Radio Nikosia, un col·lectiu lúcid
i vital.

L’essència del documental
radica en què aquesta vegada
són els i les protagonistes les
que qüestionen el model social
imperant a psicòlegs, psiquiatres,
antropòlegs i periodistes, d’una
manera valenta, dignificant i
fresca.

Un retrat càlid i humà que
desafia tòpics.

Direcció: Adriana Leira
Assistent de direcció: Elena Martín
Fotografia: Zusanna Wejman i
Adriana Leira
Guió: Viviana García Besné,
Adriana Leira i Radio Nikosia
So: Uribarri Alberdi
Edició: Viviana García Besné
Assistent d’edició: Elena Martín
Producció: Zavur.films
Producció executiva: Adriana Leira

 



Ester Xargay / Gemma Nogueroles _Reacció/Simbiosi, 2000/2008 _Fotografia i vídeo
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Pilar Parcerisas _Empelts, 2008

Estem empeltats de natura i artifici. La vida urbana malda per guanyar terreny a la natura i aquesta

engoleix amb el seu creixement vegetal indeturable tot allò que se li imposa: una senyal de trànsit

encastada, un clau, una corda, un drap encastats al tronc d’un arbre, són exemples fotogràfics cap-

tats per Gemma Nogueroles, que posen de manifest l’atenció, la lluita, entre els elements de funcio-

nament urbà i la natura. Sovint els elements urbans són residuals de funcions en desús, signes inequí-

vocs del descontrol que regna a la ciutat, on les coses se superposen les unes a les altres com capes

o sediments d’ús que han deixat de ser vigents, sense que ningú n’observés aquesta desactivació. L’ull

de Gemma Nogueroles, ampliat amb l’animació visual i els poemes en veu d’Ester Xargay, actua com

a denúncia d’aquesta situació i a la vegada fa evident l’espontaneïtat poètica que sorgeix d’aquest

empelt entre elements artificials procedents del món urbà i de les seves específiques accions i del món

natural que es troba inserit en el context urbà. Poètica orgànica que acaba situant natura i artifici en

un mateix pla d’observació, capaç de transformar el deteriorament urbà en un pla estètic, en el qual

s’esdevé una metamorfosi: la voràgine i el moviment urbà es devorat pel silenci de la natura.



Verónica Aguilera _No me digas que fue amor, 2007 _Vídeo instal·lació Gema Pinedo _Los jardines del querer, 2007 _Fotografia
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Les Pumes (Conxa Llinàs / Mari Chordà) _Agenda de les dones _Edició

Karin de Almeida Frutig

Zeyno Pekunlu _Juego Laura Gamboa _Objetos

Alumnes del Màster “Produccions artístiques i recerca”, Facultat de Belles Arts, UB

Cecilia Lerma _Killer Cupcake

Brooke Tami Borg _Clara at play

Mehdieh Motamedi
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Maria Cosmes _Entre dos, 2007 _Performance Ana Medeira _2007 _Vídeo
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Col·.lectiu caos_lab _suciedad de limpieza, 2006 _Vídeo, DVD-vídeo  2’55”

[L’acció consisteix en la contractació d’un personal (en aquest cas integrants de l’associació), per anar a fregar el mar.
L’acció comença amb l’arribada del personal a la platja, amb el vestuari pertinent per a l’acció: bates de neteja, cubell i
fregona; acte seguit posen els cubells a la vora de la platja i es disposen a fregar el mar; un cop el cubell està ple, el per-
sonal agafa el cubell, retorna l’aigua al mar i marxa de la platja]

Anna Moreno_Elisa Munsó_Núria Narro_Laia Pasqual_Diana Ros

Activitats paral·leles
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La cura, la dependència i les necessitats formen part de la vida, de totes les persones i del conjunt de les rela-
cions humanes i socials.

La cura té a veure amb la sostenibilitat de la vida, el benestar de les persones i amb la manera com
cobrim les necessitats bàsiques quotidianes: subsistència, protecció, afecte, coneixement, participació, descans,
creativitat, identitat, llibertat... Entenem la dependència com aquella situació en la qual no podem, o no volem,
atendre les nostres pròpies necessitats o no establim relacions de cura recíproca amb altres persones.

La cura i la dependència tenen cos sexuat, perquè, malgrat la seva universalitat, dones i homes ens situem de
manera diferent davant d’elles. Les dones, més enllà de la nostra diversitat econòmica, ètnica, laboral, a la nos-
tra pràctica quotidiana participem de forma molt activa i decisiva en la sostenibilitat de la vida, del planeta i
de la economia.

Aquest treball de cura de les dones, malgrat la importància personal i social que té, ha estat invisible,
infravalorat i devaluat.

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

Les dones immigrades fan el treball de cura de les persones perquè la nostra societat no ha sabut, o no
ha volgut, donar resposta a aquest tipus de dedicació des de les seves pròpies possibilitats. Moltes dones immi-
grants, per fer aquest treball, deleguen la cura de les seves filles i fills i de les seves persones més properes a
xarxes socials dels seus països d’origen, formades també per dones. Així cal fer visible la globalització de la
cura, al mateix nivell que la globalització política i econòmica. La ferma posició de les dones per la cura i la
sostenibilitat de la vida també ha estat i és present en els conflictes bèl·lics, tot afirmant que la pèrdua de vides
humanes és un element de destrucció del nostre futur i treballant per la recuperació del diàleg entre les parts
enfrontades i entre les dones que segueixen tenint cura de la vida als dos bàndols. Aquestes experiències han
fet possible desenvolupar projectes d’escolta atenta, de diàleg i d’humanització de les relacions per trobar una
sortida al conflicte com ho estan fent les dones d’Ahotsak i el moviment feminista al País Basc.

Els desitjos de les dones, per una banda, i la precarietat a l’ocupació, les diferents formes d’estructuració de les
xarxes socials familiars i la manca de recursos de suport per part de les administracions públiques, per una
altra, han desequilibrat l’anomenada divisió sexual del treball i la falsa divisió entre el que és públic i el que
és privat. Per a les feministes això és una crisi social que requereix repensar la societat per posar en el centre
la vida de les persones.

Dones i Treballs_Jo em i et cuido. Tu em cuides…. La cuida és un dret _Manifest 8 de març 2007

75_

La resposta del govern enfront d´aquesta crisi ha estat l’anomenada “llei de dependència”. Aquesta llei tindria
de positiu el reconeixement del dret individual de les persones a ser ateses quan són dependents i que inten-
ta resoldre les situacions més límits de la dependència. Però el mateix concepte de dependència és excessiva-
ment biologicista i la llei contempla bàsicament les situacions irreversibles, neix amb recursos totalment 
insuficients, no és universal, no incideix en el trencament del model de la divisió sexual del treball, potencia
la continuïtat de l’assignació del treball de cura a les dones i presenta un llarg etcètera de problemes. Les dades
que disposem de com es desenvoluparà la llei assenyalen el desenvolupament d’una xarxa privada d’atenció
a la dependència que pugui aprofitar la ma d’obra immigrant o la de les cuidadores familiars en unes condi-
cions laborals caracteritzades per la precarietat.

Proposem al conjunt de la societat reflexionar sobre els drets de cura i la cuidadania. Volem cercar i recupe-
rar les diverses experiències de les dones, per tal de fer camí i avançar cap a la transformació de la societat i
aconseguir que l’atenció de les necessitats de les persones i la sostenibilitat de la vida estiguin situades al cen-
tre. I per aconseguir-ho cal el repartiment dels treballs entre homes i dones.

Exigim de les polítiques públiques que, a partir del reconeixement i valoració de les experiències de sosteni-
bilitat de la vida portades a terme per les dones de forma quotidiana, posin els recursos socials al servei de les
necessitats de les persones i no en funció del benefici i de la rendibilitat econòmica del mercat.

També volem i exigim la transformació de la vida quotidiana de les ciutats per tal que l’organització urbanís-
tica, els equipaments, la mobilitat, els espais per la relació i la cura, les xarxes ciutadanes i els espais de suport
social donin resposta a la necessitat de cura individual i social, segons l’experiència de les dones i del movi-
ment feminista.

I, també volem transformar la relació i les contradiccions entre el treball assalariat i els drets de cura.
Denunciem la precarietat en l’ocupació, en les seves múltiples expressions, el temps de treball i la seva distri-
bució, la valoració social dels diversos treballs....

Aquests són elements clau de les desigualtats socials que tenen color, estan tenyides de gènere, en una
societat patriarcal.



Virus Cuidadania _2007/2008 _Acció

77__76

Núria Rius / Teresa Sanz / Carmen Wop _Lola Anglada per Montserrat Carrió - Història d’una amistat-, 2008 _Vídeo

Projecte col·lectiu dut a terme a Ca la dona entre dones artistes (2007-2008).

El virus va iniciar amb unes quantes artistes de la pista... vam començar a enfilar un projecte de cre-

ació col·lectiva dins de la FemArt'08. La nostra idea era i és afavorir la creació d'un espai idoni amb

un ambient oportú on poder aportar unes línies de treball i perspectives diferents; on ens sentim

còmodes i a gust. En certa manera, poder gaudir de les especificitats de cadascuna de nosaltres i que

entre totes l'explosió final sigui sorprenent i engrescadora. Un espai de treball lliure on se sigui capaç

de trobar una vinculació i un grau de responsabilitat en el projecte propi; ... alguna cosa hem acon-

seguit!!! Vam començar per intentar esbrinar quin significat o sentits cadascuna de nosaltres donava

al mot cuidadania. Tenir cura de les altres, mirar per tal que les relacions interpersonals siguin una

font de riquesa i intercanvi, procurar que la diferència afavoreixi l'evolució de la col·lectivitat i de

les persones. Aquestes són algunes de les idees i sentiments que han anat sorgint en el treball en grup.

Entre d’altres coses hem creat un blog per anar sumant impressions, hem iniciat un manifest de cui-

dadanes i una base de dades de dones on el currículum ocult i les aptituds altres en són l’eix i la deu

principals. Més tard, per sumar forces, ens hem incorporat al projecte que les Salonnières preparen

dins la FEM ART’08 per a la cloenda de la mostra. El camí, l'anar, és un dels espais idonis per tenir

cura en el detall i en la comunitat.



Soledad Sevilla _El esqueleto (la sombra del suelo), 2004 _Fundició d’alumini, 6 x 12 m
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MX Espai 1010_ 10è aniversari _ Intervenció
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Tamaia_ Dones contra la Violencia. 15 anys
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Ara fa 15 anys que es va
començar aquest dibuix. Amb
traços dubtosos i insegurs.
Primer va ser una línia única i
ondulant, gairebé només un
moviment: com?, què? El que sí
que estava clar era el perquè:
emergir, parlar, desvetllar... Fer
dels traços baldats i esmorteïts
de la por i la soledat, la força i
la vida. 

Després es van anar sumant
traços, érem més per fer-los i la
pròpia força contra el silenci
donava empenta. Es van anar
sumant mans i maneres, formes
i estils, sempre en moviment,
sempre ondulant: segur?, anem
bé? També vam esborrar, quan
va caldre i quan no va quedar
més remei, però un dia, enmig
de les ondes, va sorgir un traç
fort i segur, que va dibuixar ulls
i boca, i un contorn més definit. 
Ara té forma de dona que mira
amb el cap ben alt, és sabia,
innocent, valenta, agosarada i
desafiant, sabent-se autora de la
seva pròpia història. Tamaia ja
té 15 anys.

Montserrat Abelló _ 90 anys _ Poesia

Tot sembla ben 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!

(de Paraules no dites, a Vida diària/
Paraules no dites, 

Barcelona, laSal, edicions de les dones, 1981)

Parlen les dones,
la seva poesia
tendra i forta.

Ben pocs s’aturen
a escoltar aquestes veus,
que, trasbalsades,
un nou llenguatge diuen
nascut al fons dels segles.

(de Dins l’esfera del temps, 
Barcelona, Proa, 1998)
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María Mercé Marçal _Vuit de març, 1979 _Poema (dins de Bruixa de dol) Eulàlia Valldosera _2007 _Treball per la web fundació Maria Mercè Marçal

Amb totes dues mans
alçades a la lluna, 
obrim una finestra

en aquest cel tancat.

Hereves de les dones
que cremaren ahir
farem una foguera

amb l’estrall i la por.
Hi acudiran les bruixes

de totes les edats.
Deixaran les escombres

per pastura del foc,
cossis i draps de cuina

el sabó i el blauet,
els pots i les cassoles

el fregall i els bolquers.

Deixarem les escombres
per pastura del foc,

els pots i les cassoles,
el blauet i el sabó

I la cendra que resti
no la canviarem

ni per l’or ni pel ferro
per ceptres ni punyals.

Sorgida de la flama
sols tindrem ja la vida
per arma i per escut
a totes dues mans.

El fum dibuixarà 
l’inici de la història

com una heura de joia
entorn del nostre cos

i plourà i farà sol
i dansarem a l’aire

de les noves cançons
que la terra rebrà.
Vindicarem la nit

i la paraula DONA.
Llavors creixerà l’arbre

de l’alliberament.

treball per la web fundació Maria Mercè Marçal
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Isabel Hernández _L’art de la cura, 2008 _Intervenció

Ciutadania, administració, cuidadania..., podríem anar intercalant aquestes o altres paraules diferents

i no ens seria gens fàcil trobar la manera de definir la particular relació que, molt sovint, s’estableix

en un territori determinat entre treballadors i treballadores de l’Administració i la ciutadania o, dit

d’una altra manera, entre ciutadans i ciutadanes, com és el meu cas, que formen part d’entitats que

treballen al barri i pel barri del Raval.

En aquest sentit és important definir un estil, una forma de comunicació, un camí encisador que

ens apropi a tot allò que compartim i que sempre, estic convençuda, suma més que les divergències.

I per poder definir aquesta singular relació em sento molt més còmoda si la descric en termes

amorosos. Perquè, en definitiva, l’art de la cura no és altra cosa que un acte d’amor. Però, en aquest

cas, vull assenyalar, i segur que estareu d’acord amb mi, que no és el mateix l’enamorament que el

procés de l’amor.

Les relacions que establim amb les entitats són un camí a recórrer conjuntament, de mutu con-

sentiment, amb decidida entrega, on el mirall de l’altra ens retorna una imatge real, de cares i mati-

sos diversos, incloent aquests, que la quotidianitat fa menys amables; és a dir, endeguem un procés

amorós, que necessàriament ha de ser compartit, perquè aquest procés, a diferència de l’enamorament,

ha de ser correspost, s’ha de nodrir. És per això que treballar amb les entitats, amb la seva gent, ve

precedit d’un raonament conscient de voler créixer, de donar-nos, d’anar construint de mica en mica

la cuidadania.

ACESOP. Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses _Intervenció
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Pilar Bonet _Petites tragèdies domèstiques 10*: Alicia Framis, 2008 _Conferència

En poc temps, un parell d’anys, la meitat de la població mundial viurà con-
centrada en grans metròpolis de tots els continents. Aquesta nova situació,
resultat d’una extrema mobilitat i processos migratoris, implica un dels
grans canvis en el mapa geopolític del segle XXI. És el repte més gran de la
humanitat, tant a nivell urbanístic, com d’economia i mercats, d’intercanvi
cultural o de medi ambient.

Davant d’una situació com aquesta, d’inevitable crisi, el problema
per a gestionar una política de la sostenibilitat no passa tan sols per legis-
lacions que controlin el capitalisme impacient, el consum neuròtic i el des-
equilibri mediambiental, sinó que cal fer una crítica social i política que
atengui les necessitats emocionals d’aquest tipus de població, una cura de
bona convivència que freni les patologies depressives, la violència i la inse-
guretat. Hem de fer una especial labor de “cuidadania” ciutadana.

La ciutat, paradigma de la modernitat, símbol de l’ésser lliure i el
govern democràtic, anima fosques paradoxes en el seu esperit racional i
multitudinari: qui viu a la ciutat pateix solitud, por i nostàlgia... Aquest 
sentiment de solitud enmig de les masses, de por a la violència sexista o
racista, i de nostàlgia per quelcom que es dilueix entre l‘asfalt i la contami-
nació, és el camp de treball on se situa tot el projecte artístic d’Alicia Framis.

La meva intervenció és una conversa a través dels projectes d’a-
questa artista de trajectòria internacional. Un treball que atén els sentiments
de la solitud, la por i la nostàlgia des de la seva experiència com a dona
independent i mare, sempre estrangera i nòmada. Els projectes es titulen,
precisament, Compagnie de compagnie, The Dreamkeeper (“La cuidadora
dels somnis”), Anorexic Center, Loneliness in the city, Kidea o I love you-
Door...

*L’any 2005, amb aquest títol de “Petites tragèdies
domèstiques” vaig fer la primera col·laboració amb
Ca la Dona i el projecte Fem Art. Des de llavors
totes les meves intervencions sobre l’art de dones,
el feminisme i les qüestions de gènere, porten
aquest enunciat i numeració ordinal. És un afec-
tuós record a les dones artistes que no han renun-
ciat a pensar i a intervenir el món amb responsa-
bilitat: Esther Ferrer, Eulàlia Valldosera, Laura
Aguilar, Louise Bourgeois, Cindy Sherman,
Catherine Opie, Mapi Rivera, Marta Darder, Shirin
Neshat, Joe Spence, Mireia Sallarés, Begoña
Montalbán, Núria Güell, entre moltes d’altres.
Gràcies!

Els grecs tenien el concepte “keres” com una fusió entre vellesa i mort, o malaltia i mort. Des de temps immemorials fins ara,
la cura de les persones malaltes o de la gent gran ha estat una tasca femenina, però curiosament no hi ha cap deessa que la
representi; contràriament, “ker”, o les “keres”, amb l’ajuda de les moires, posaven fi a la vida de forma poc natural, com si la
figura femenina estigués més identificada amb la mort que amb la vida.

En aquest treball de ficció, la sibil·la de Cumas ens revela Anti-Keres, o el mite de les curadores que s’oculta darrera de mol-
tes llegendes: Ker, deessa de la mort violenta, la deessa Hera, (curadora, però que, de vegades, per cuidar, mata), Afrodita (cuida
l’amor, però no sempre amb amor), les més de cinquanta deesses romanes menors dedicades a la cura de la infància (Antevorta,
Candelífera, Posvorta Valentia...).

Tanmateix, a la nostra obra hem compartit tres premisses: explorar la construcció del subjecte femení com la curadora, fer-
ho des de la idea de la llar com un espai real ple d’aconteixements i d’experiències emocionals (malgrat que no és l’únic esce-
nari) i crear un nou mite, Anti-Keres, que posa sobre la taula les preguntes que les dones ens fem davant d’aquest paper ocult
però clarament assignat al llarg de la nostra història i, a la vegada, tan present en l’actualitat.

Amb Sibil·la i Domus Aurea aquest projecte configura una trilogia, però en aquesta ocasió la participació d’homes i dones
que s’han trobat amb la necessitat de tenir cura dels menys afavorits, dóna peu a matisar el conjunt d’experiències que es pro-
dueixen en la intimitat.

ANTI-KERES (les curadores)

Els mites es mantenen inalterables, mentre al llarg dels segles varia contínuament la seva forma, la seva interpretació. I és en
aquesta contínua transformació narrativa on s’oculta el sentit últim del seu significat. En el seu origen el mite és revelació, i
com a revelació el mite de les sibil·les (que alhora revelen) és la materialització de la revelació mateixa, corpus de la epifania.

Marga Ximenez / Nora Ancarola _Anti-keres, 2008 _Intervenció
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entre les obres de Mary Cassatt i, per exemple, la investiga-
ció activista de Precarias a la deriva. Aquest grup explica,
videogràficament i a través de la narració de la seva inves-
tigació, com s’ha produït una transformació en la cadena de
cures a partir de la ruptura amb el model fordista de la
família, que relegava la dona a la llar, contribuint gratuïta-
ment al sosteniment de la infraestructura social domèstica i
de cures. A partir del segle XIX, ja s’havia començat a gene-
rar un model de serveis col·lectius recolzat en les dones i la
família, dirigit al control i a la pacificació de la població i
que també va entrar en crisi en el període comprès entre les
dues guerres mundials. Segons aquest grup de dones, la crisi
actual de desregularització està relacionada amb l’emergèn-
cia d’un nou repertori de llocs de treball relacionats amb els
serveis de cura i degut també a que la doble jornada labo-
ral d’algunes “dones alliberades” orientades al treball i a la
reproducció, les porta a buscar a altres dones per a externa-
litzar aquesta segona activitat.

En el present postcolonial de la globalització de les
relacions de cura i dependència, la investigació ha de pres-
tar més atenció a les històries de la racialització i a la for-
mació de la diferència sexual a través dels cossos de les
educadores i la infància, a més d’estudiar els seus nexes

amb la classe social. La manca de places a l’escola pública
infantil que acull els nens i nenes de 0 a 3 anys, implica una
reordenació dels treballs de cura, que contribueixen a la for-
mació de les subjectivitats i corporalitats de les educadores
i de les mares treballadores. A més, l’externalització dels
serveis de la cura regula la construcció de les identitats i
dels cossos de les noves cuidadores, les altres mares immi-
grants.

En la pràctica de la de formació de mestres, les
alumnes s’enfronten, entre d’altres qüestions, a processos de
reinterpretació de la cura en la vida quotidiana a través del
disseny d’espais, materials i projectes curriculars per a l’e-
ducació infantil, en un context marcat també per la preca-
rietat. Actualment, en els diferents tallers d’experimentació
que hem portat a terme en aquesta recerca hem abordat la
representació de la cura, mitjançant l’escriptura de narrati-
ves visuals autobiogràfiques i el desenvolupament d’un
currículum que focalitza en la cura i en els aprenentatges
vinculats amb les relacions socials i afectives a l’aula. En
síntesi, a través de l’art i la cultura visual, hem pogut refle-
xionar sobre la construcció dels temps, els espais i els sabers
en la nostra vida quotidiana.

"Bloc de gel"
d'Elisabet Marín

"La cura a través
del vestit" 

de Tanit Tànzer

Narratives visuals produïdes per les estudiants de Magisteri d’educació infantil

La inscripció de la subjectivitat/diferència en les històries
i sabers de les educadores de la infància en la modernitat
i la postmodernitat
En aquest text es presenta una recerca que desafia les
visions dominants de la infància, la maternitat i la cura en
el marc de la formació i del treball de les educadores d’es-
cola infantil, a partir de desenvolupar un projecte que qües-
tiona les posicions subjectives dominants/dominades de
gènere, edat, treball, classe social, família i diferència cultu-
ral. En un context com aquest, adquireix una especial relle-
vància la formació de les educadores en les estratègies,
coneixements i processos de la investigació històrica, per a
analitzar críticament l’emergència dels discursos de la
infància moderna que predominen a l’escola i que sovint es
presenten com universals i transhistòrics.

Per començar, analitzar el gènere i les relacions de
poder en les pràctiques de l’art en la modernitat i la post-
modernitat per a estudiar com la classe social ideava/idea
ordres de l’estructura de la diferència sexual en les vides
dels/de les artistes ens permet explorar com funciona l’es-
tructura del patriarcat, quins espais són representats i creats
a través de l’art, i com ens posicionen/posicionem com a
dones i com a cuidadores. Aquesta tasca ens permet com-
prendre els mecanismes de producció de visualitat del
patriarcat, amb la finalitat de subvertir-los i de significar-
nos a partir de narrar les nostres pròpies històries i contri-
buir així a la creació d’un arxiu visual de pràctiques femi-
nistes de la cura i del treball.

L’estudi històric de la representació de la cura i la infància:
la deconstrucció crítica del dispositiu de feminització en
els modes de producció de visualitat/pedagògics
En el camp de la investigació genealògica i la sociologia del
gènere, Julia Varela (1997) també ha estudiat com la impo-
sició del matrimoni cristià, la institucionalització de la pros-
titució, el naixement de les universitats cristianes-escolàsti-
ques i la formació de l’ideal de dona cristiana proposat per
alguns humanistes són alguns dels sòlids pilars sobre els
quals les autoritats religioses i civils van tractar d’erigir una

nova identitat sexual i moral, que va resultar ser fonamen-
tal per a la formació d’un nou ordre social capitalista: la
dona burgesa. En els contextos de la formació de la subjec-
tivitat de les educadores, sovint s’estableix una correlació
naturalitzada –que és precís desmuntar– entre la figura his-
tòrica de la mare i el paper que les educadores desenvolu-
pen com a cuidadores, principalment en els espais d’apre-
nentatge de la primera infància. Varela considera que, per a
pensar la modernitat, cal tenir en compte l’inconscient sim-
bòlic i sexual en la invenció de la dona burgesa versus el de
la dona treballadora, i per això ens proposa l’estudi del “dis-
positiu de feminització” que podríem aplicar tant en l’anà-
lisi històrica de la producció de la diferència sexual en els
espais representats de la modernitat parisenca com en els
espais de la formació i de treball de les mestres.

En el terreny de la història crítica i feminista de
l’art, a través de l’aproximació que Griselda Pollock (1999)
fa a l’obra de Cassatt i específicament sobre la representa-
ció de les dones en els espais públics i privats, es posa de
relleu com la feminitat en el segle XIX, en les seves formes
específiques de classe, es manté a partir de la polaritat entre
la imatge de la verge/la prostituta, una representació misti-
ficada dels intercanvis econòmics en el sistema de parentiu
del patriarcat, on el matrimoni –i el que esdevé fora del
matrimoni– hi tenen un paper clau. D’altra banda, la tasca
d’estudiar històricament l’organització política i sexual de la
mirada, és la que ha possibilitat la reinterpretació dels
espais domèstics de la cura com a espais de treball i no com
a situacions naturalitzades de la maternitat, com succeeix
en la interpretació dialògica que Griselda Pollock (1999)
realitza de l’obra de Mary Cassatt de 1902 que duu per títol
“Mare jove cosint o nena petita recolzada en els genolls de
la seva mare”.

La producció de narratives visuals de la cura i el treball
com una forma d’empoderar les subjectivitats i els sabers
de les educadores
Com una estratègia per a dialogar amb les representacions
contemporànies de la cura, podem generar intertextualitats

Montserrat Rifà Valls _Narratives visuals de la cura i del treball en la formació de la subjectivitat de les educadores _Conferència
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Tot seguit, els textos de Sandra Bestraten i Gisela Ripoll i Cati Mas, com a il·lustració d'un procés de

cuidadania sobre l'espai (físic i simbòlic, com ens agrada dir).

Ca la Dona es troba en un procés de trànsit a un nou espai. D'una recerca de casa inicial hem passat

a un complex projecte de recuperació d'un edifici.

Un procés de cura sobre un espai, sobre una zona, que és també, i sobretot, un procés de cura de la

pròpia Ca la Dona i les dones i grups que la formem. De reflexió sobre el projecte, sobre el que fem

i el que volem, i com això es veu reforçat o condicionat per l'espai físic.

Un procés de cuidadania que ens fa participar de forma activa en la configuració urbana de la ciu-

tat, incidir en les polítiques patrimonials i urbanístiques de les institucions. Una cuidadania que ens

situa en un entramat de xarxes de dones, associacions, universitats; un entramat de relacions i conei-

xements sovint vedats a les dones (urbanisme, rehabilitació, arquitectura, arqueologia), amb un inte-

ressant treball amb dones de l'àmbit acadèmic.

Un edifici que situa Ca la Dona, un centre de feminismes, al cor de Barcelona, en un punt fàcilment

accessible i visible per a les dones de tot Catalunya. 



_94

Sandra Bestrasten _Ca la dona ja té casa, 2008 _

En el laberint de carrers de Ciutat Vella, al carrer Ripoll
número 25, una gran arcada en un carreró estret ens anun-
cia que darrera d’aquella façana anònima s’amaga una
petita joia. Dins de l’edifici es transpira el pas dels segles,
configurat per la superposició de materials i estils arquitec-
tònics. Només un edifici amb aquest esperit obert podia ser
la seu de la primera universitat laica de Barcelona. 

Fa uns anys, la trobada casual en una mitgera confrontant
de cinc arcades d’un dels dos aqüeductes que alimentaven
la Barcino romana va fer retornar la mirada cap a un edi-
fici oblidat, esperant a ser enderrocat. Aquella descoberta
obrí les portes de la història de Ripoll 25. Des de l’espai
diàfan d’arcades gòtiques de planta baixa al jardí romàn-
tic de la planta principal que il·lumina una façana poste-
rior, banyada pel sol i entregada a la natura al bell mig de
Ciutat Vella. 

Després de recuperar l’edifici per la història de la ciutat, ha
arribat el moment de reintegrar la seva dignitat. Avui Ca
la Dona pot transmetre aquest esperit.

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

És des d’aquesta perspectiva que s’enfoca la rehabilitació
de l’edifici, com un procés on les dones i grups de Ca la
Dona puguin participar en la definició d’una arquitectura
de i per a les persones. El procés d’integració en el disseny
de la seva seu es fonamenta en trobar un llenguatge comú
entre sòcies i projectistes, basat en el suport de maquetes,
que durant trobades de treball constant s’intercanvien
somnis, inquietuds, idees, es coneix la història de l’edifici,
la seva volumetria, les seves mides, les possibilitats de
futur. 

La coordinació es realitza des de la Universitat Politècnica
de Catalunya. A l'assignatura Habitatge i Cooperació
(Escola d’Arquitectura de Barcelona – Càtedra UNESCO de
sostenibilitat), es desenvolupa un projecte docent que
busca el vincle de l’arquitectura i la seva dimensió social.
Dins d’aquesta, la rehabilitació de Ca la Dona ha estat el
treball de curs de l’assignatura. Més de 50 futures arquitec-
tes hi han participat.

En paral·lel, un equip d’arqueòlogues de la Universitat de
Barcelona sota la tutoria de la professora Gisela Ripoll ja
han realitzat les primeres excavacions, així com des de la
UPC s’està realitzant l’estudi estructural de l’edifici. Aques-
ta proximitat entre la indagació de la realitat construïda i
les dones es tradueix en una forta implicació.

Les pautes del disseny de la configuració de la casa tenen
com a paràmetres essencials la flexibilitat dels espais. Els
espais dels grups no tenen un lloc fix, es comparteixen les
sales en funció de les necessitats, i així es creen vincles
entre totes les accions empreses des de Ca la Dona. L’arqui-
tectura exemplifica la forma de treball en horitzontal i en
xarxa de Ca La Dona. La secretaria esdevé un punt estra-
tègic, des d’espai d’acolliment i informació, com a punt de
trobada amb els grups i treball estable. El fons documen-
tal, en creixement constant, és un dels espais que agafen
força. El bar, com a lloc de trobada i on la cuina pren espe-
cial protagonisme per permetre el descans i posada en
comú. Vinculat al bar i els espais de reunió pren forma
l’espai infantil. En general, un edifici sense jerarquies, sota
els criteris de sostenibilitat i que permeti que totes puguem
trobar l’espai adequat per a qualsevol activitat que pugui
sorgir.

Així, Ripoll 25, més enllà del producte, es transforma en
un referent de la memòria del barri i del feminisme gràcies
a l’aportació de totes les dones que l’hauran fet possible.

Gisela Ripoll / Catalina Mas _ArcheoRipoll25, 200772008
Intervenció arqueològica i patrimonial a l’edifici històric 

La futura seu de l’Associació Ca la Dona és un edifici històric i patrimonial que es localitza al carrer Ripoll 25 (Barcelona),
suma de diferents construccions que es remunten a l’època romana fins avui. Situat al suburbi dels Arcs Antics de la
Barcelona medieval, la construcció utilitzà l’aqüeducte romà com a base del seu creixement i va passar per diverses fun-
cions. A la fi del món romà es localitzaren horts i sitges; entrat ja el segle XI un forn de pa; al segle XIII un hostal i al
segle XV, la seu dels Estudis Generals (l’antiga universitat). Més endavant, i sobretot a partir del segle XVII, les profundes
remodelacions modificaren la fisonomia de l’edifici. L’excavació de finals de 2007, l’estudi que estem duent a terme de
les estructures i del material arqueològic trobat i, sobretot, la segona fase d’actuació, permetran afinar la cronologia i els
usos així com l’evolució constructiva, històrica i patrimonial de Ripoll 25; així mateix, es podrà acabar de definir el pro-
jecte arquitectònic per a la rehabilitació elaborat per l’arquitecta S. Bestraten i oferirà a les dones de Ca la Dona la pos-
sibilitat de gaudir d’un espai digne per a desenvolupar la seva tasca social. El repte i l’acció col·lectiva que tenim a les
nostres mans, especialment Ca la Dona, mostren la sensibilitat i el respecte per a transmetre a les futures generacions la
importància de la recuperació del passat històric i el patrimoni cultural.

Excavació de la sala de les sitges a la planta baixa de Ripoll 25 (foto: J. Sans)
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