
Ca la Dona presenta la Mostra d’Art de Dones, FEM ART, que
enguany celebra la seva desena edició.

La Mostra, organitzada des de Ca la Dona, es construeix a l’entorn
de dos eixos: la primacia del fet col·lectiu, de la posada en comú de
les nostres individualitats per tal de potenciar la nostra força, i la
realització de les propostes artístiques des d’una perspectiva de
gènere, reivindicant el valor transformador del fet d’identificar-nos
com a dones i amb les dones.

Aquesta suma d’esforços, de direccions i d’intencions que represen-
ta la Mostra, enguany s’ha vestit amb dos elements que li han donat
la forma. D’una banda, el fet de prioritzar els valors del procés de
creació artística, i de l’altra, el paper de canvi social, de crítica i de
reflexió, que suposa el fet d’ocupar el carrer com a lloc de trànsit,
d’estada, on trobem la vida.

Amb aquesta proposta, «Intervencions públiques», des del debat i la
reafirmació de la nostra existència, els dies 26, 27 i 28 de març de
2004 es van viure tot un seguit d’accions que es van realitzar al
barri del Raval de Barcelona, que vam escollir com a contrapunt al
model de ciutat i de desenvolupament urbà que representa la posa-
da en escena del Fòrum 2004, i també al Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison, tot establint un nou camí de col·laboració
amb aquest centre de dones.

El ventall de temes proposats des de la Mostra va des de la crítica al
model de ciutat des del seu vessant urbanístic, social, econòmic i de
relacions humanes, fins al valor de la solidaritat entre els pobles, el
valor de la paraula com a forma d’anomenar els desigs, la utilització
del cos com a lloc de resistències i de reflexió crítica, i la reinterpre-
tació i la paròdia dels símbols femenins retornant el poder a cadas-
cuna de nosaltres.

Com cada any, també, la Mostra manté un espai per a la participació,
el debat i la reflexió teòrica, en el qual aquest any participaran dones
implicades en el feminisme des del món de l’urbanisme, la crítica i la
història de l’art.
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Descobrint aMar 
Performers: Rosa Cavallé

Mar Morón
Música original: K.oz’n

Centre de Cultura de Dones,
vespre del divendres 26 de
març

MAR MORON 
Barcelona, 1964
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RE-LIGAR CON-FUSIÓN

Después del despojamiento, del desnudamiento, de la
pérdida, no sin cierta violencia, de uno de los signos
de identidad más connotados para una mujer, ésta se
acerca a quien le ha cortado el cabello e inicia un
reencuentro a base de contacto, de fusión y con-
fusión del cuerpo y del ser. Los límites de la piel que
garantizan la unicidad del yo y salvaguardan la iden-
tidad son rebasados en un acto que recuerda a la
explicación que Platón en los Diálogos ofrece del
amor: una búsqueda con la totalidad del ser, un reen-
cuentro entre dos mitades en otro tiempo escindidas,
con otro cuerpo que no es sinó la mitad primigenia de
una única entidad.

Esta vuelta a un vínculo anterior a la humanidad
misma nos remite a una indeferenciación ameboide, a
una con-fusión, a la nostalgia de una música, de unos
movimientos quedos semejantes al acto de nadar en
un líquido amniótico anterior a la diferenciación
sexual. De hecho, el propio título de la performance,
“Descubriendo aMar”, no sólo hace referencia al
nombre de una de las protagonistas sinó que alude
directamente al mar que no es más que la solución
salina, el líquido originario de la vida y la posibilidad
de todas las posibilidades.

La nostalgia del origen, la voluntad de re-ligar algo
que en un tiempo antiguo y mítico estuvo unido y la
confusión de la carne, del amasijo de los cuerpos y su
deslizamiento en una unicidad indiferenciada dejan
en primer término a un concepto del amor que
recuerda a una escena de “Tess” de Roman Polanski
en la que el protagonista, con las manos de ambos
bajo el agua, pregunta a Nastasia Kinski “¿Cuáles son
tus manos y cuáles son las mías?” y ella responde
“Todas son tuyas”. En un mundo caracterizado por la
necesidad de protección del látex, esta entrega y con-
fianza no deja de antojársenos un gesto anacrónico e
ingenuo tan intenso como el narrado en las películas
“Trust in me” o “In the mood for love”.

Manuel Olveira
Febrero 2004
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CON  EFE  DE  FUEGO,  FEMENINO
Para las mujeres con efe de Fuego
y los hombres con Fantasías

para los que buscan el Fetiche
y las ganas de Fumarse la vida

para las Fálicas
para las que están siempre de Fiesta

para los que aman con Furia
para las Forofas del sexo y  las Formidables
para las que Florecen 
en cualquier estación del año
para las Fisgonas

para los que buscan el Final
y las que fingen el Orgasmo

para las Fantásticas
para las que llevan Falda
y las que van a la Fábrica
para las Fugaces y las Frioleras

para los que buscan el Fuego
entre las piernas

para las Frescas y las que van de frente
para las que no tienen Freno

para los Fraternales y los Frágiles
para los Formales
y las que buscan Fortuna

para las que fluyen mirando la luna
para las y los que buscan un punto y una efe
efe...de fuego, femenino.

VEUS DE DONES
GLORIA BOSCH
Barcelona, 1959
PETRY JIMENEZ
Càceres, 1958
Mª JOSE ALDUNATE
Argentina, 1972

Con efe de fuego, femenino
Actrius: Glòria Bosch, Petry Jiménez i M. José Aldunate
Violoncel: Antonia Parapar
Flauta: Deborah Zimmerman
Tècnica de so: Lídia Montero
Regidora: Rosa M. Pellicer
Producció: Veus de Dones (2004)
Duració de l’espectacle: 1 hora

Centre de Cultura de Dones, 
vespre del divendres 26 de març
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FRAGMENTOS DEL MONTAJE

Desnúdame, tengo sed de ti, sed de tus esquinas
de tus huecos, tengo una sed violenta de fuego
en mi boca, en  mi boca que calla y está inmóvil.
Recórreme sin prisa, casi sin tocarme
para sentirte en esa invisible caricia.    

(Blanca Alvarez)

Apenas empiezo a saborearte
y ya me entran ganas de comerte
mordisquear tus orejas despacio
lamer tu cuello lentamente...  

(Gloria Bosch)

Sube, baja, 
trepa y me sacude.
Se enciende, 
me desborda,
se estremece.
Me aprieta las urgencias.
Me abre, me penetra,
me lame las entrañas.
Me grita,
-desesperado-
tu recuerdo.   

(Mª José Aldunate)

... Luego llegó tu lengua
y después tus dos piernas llegaron insaciables.
El inmenso dragón abrió las fauces
y lanzó llamaradas y cenizas.   

(Elsa López)

Sóc aplicada en el plaer de menjar-te a poc a poc
i quan darrere el coll 
sento el pes de les teves mans que s´abandonen,
sé que ha arribat el moment de la rendició.    

(Consol Sánchez)

Soy una boca que habla con los rincones de cal.
Una boca en venta,
amaestrada para amar, para ser devorada.
Una boca de cuarteados olvidos.    

(Pepa Cantarero)

El teu cos mineral. Sal. Vi. Maduixa.
Com una serp cargola´t a meu ventre
i cerca´m amb verí d´amor, al centre.   

(Mª Mercè Marçal) 

Yo conozco tu locura porque también es la mía.
Somos locas rebeldes
locas del estar vivas
locas maravillosas
estrafalarias, floridas.   

(Rosa Mª Roffiel)  
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GEMMA PINEDO
Vilafranca del
Penedès, 1976

PROPOSTA

Es tracta de posar-me en situació d’observadora,
recorrent la ciutat (Barcelona) per agafar imatges
que reflecteixen, a manera de testimoni, la importàn-
cia de la dona en el teixit social i sobretot en el
mateix carrer.
Sóc caçadora de fets quotidians, d’actes protagonit-
zats per dones, d’accions a vegades fruit de la casua-
litat, d’actes que poden passar desapercebuts però
que, en canvi, passen dia rera dia. Accions dutes a
terme per dones i que no tan sols m’aporten el que
superficialment o realment són, sinó que són inter-
pretades per la meva mirada, la qual va més enllà i
ofereix tot un ventall de jocs i conceptes. Accións que
són capaces de provocar una meditació, que m’obren
els ulls a riqueses i ironies de la vida.
Tot, però, al mateix temps que faig un homenatge a la
dona, a la dona com a ésser humà viu, inquiet i crea-
tiu, que és present, i molt, al carrer de la vida de les
artèries de la mateixa ciutat.
I, al mateix temps, demostrant que les accions no són
exclusives dels artistes, sinó que existeixen davant
nostre i que cal veure-les i interpretar-les. Cada dia,
la dona, al carrer, fa acte de la seva presència. 

ESTRUCTURA

Capturo moments, accions, mitjançant la filmació. Amb
això recullo un seguit d’intervencions del carrer, donant-
ne constància, reunint-les com si fossin petits retalls d’un
teixit més gran del qual formen part, situant-les en un
context que permet donar-los la importància que apa-
rentment no se’ls  dóna.
Les imatges són un material que serveix per a la meva
acció. Una acció que, en part, defineixen i componen els
següents conceptes:
Ritual: constatació d’unes accions quotidianes que mar-
quen la ciutat. Com  en l’antiguitat, en què la ciutat era
plena de llocs que evocaven i donaven sentit a la seva
forma i a la seves construccions.
Recordatori: com a homenatge, com els noms dels
carrers i les places, situo les accions i dono fe de la seva
veritat deixant o col·locant al terra del carrer part del
meu treball, per deixar i donar testimoni que existeixen.
Commemoració: en forma de text, escric la seva presèn-
cia, l’elevo a la importància que per a mi es mereix.
Enterrament: com una làpida, com si es tractés d’una relí-
quia de la pròpia ciutat, consolido l’acció que ha tingut
lloc, en el mateix lloc.
Creo, en definitiva, un lligam important entre els prota-
gonistes (les dones) i la mateixa ciutat (els carrers).

Durante el día las mujeres
realizan múltiples 
acciones. Hechos 

cotidianos que transfor-
man en poesía.

Protagonistas de su 
historia y hoy de la 

historia de todos.
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Presències
Es col·locarà una imatge fixada, fotogràfica, de mida D3, acompanyada d’un text escrit
de mida D3, en el lloc del carrer on s’ha esdevingut l’acció real, el lloc que és el veritable
testimoni de l’acte que jo he recollit.
Provoco la mirada de la gent del carrer perquè s’aturin i prenguin consciència dels fets
que han succeït en el lloc que convido a mirar, en aquell lloc concret, i possiblement
sense que ningú hi hagués donat importància.
Amb el text dono una explicació en forma de fabulació entre la realitat de l’acte que
recordo i el que he pogut crear a partir d’aquest acte.
Tot forma part d’un acte de creació basat en la realitat quotidiana de la dona al carrer,
perquè tothom sàpiga que existim.

Las mujeres como un panel solar transforman la energía 
en vitalidad.

Abejas, hormigas, canguros,
golondrinas y mujeres 
transportistas.

La coleccionista de palabras.

Acción de comunicar. Mujer cariatida. Cuando la mujer alimenta 
la carne.

Cuando las mujeres se llenan
de cultura.
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PATRICIA PACHO
CASQUET
Bilbao,  1974

UN MINUTO PARA DESEAR

Perder los cuatro kilos que me he cogido. 
Que en el amor que vivo sobreviva el romanticismo. 
Que me quieran.
Que salga de esta situación.
Vivir lo que soy sin tener la mirada de los demás.

(…)
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Un minuto para desear
Patricia Pacho Casquet

carrers de Barcelona, matí del
dissabte 27 de març
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PAULA COX
Sri Lanka

El mundo pintado
Audiovisual de quadres i música
Format: VHS, DVD 
Duració: 20’
Producció: Paula Cox
Data: 1998

Plaça dels Àngels, 
vespre del dissabte 27 de març
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EL MUNDO PINTADO

El mundo pintado és un audiovisual que mostra la
interpretació dels meus quadres a través de cinc
obres musicals que et duen, per mitjà de les imatges
pictòriques, al voltant del món.

La música, a vegades discordant, és un reflex dels
meus quadres per a Amnistia Internacional a
Austràlia, els Estats Units, la Xina, Corea, el Vietnam,
Irlanda del Nord, l’Iraq, Palestina i el Perú. 

La meva obra per a Amnistia Internacional és una
reacció al patiment de les víctimes d’abusos i de la
vulneració dels drets humans arreu del món. Utilitzant
línies fluides, símbols i colors, tracto de reflectir la
importància de la justícia, la pau i la igualtat.

El maig de 2004 he tornat a Palestina per crear una
sèrie de quadres que reflecteixen la vida de les dones
palestines i per realitzar tallers de pintura amb nens
i nenes palestins.

La pintura és un llenguatge universal i, com les altres
formes de l’art, té la capacitat de despertar la sensi-
bilitat interna. La composició de colors, com les notes
musicals, pot crear l’harmonia per a la contemplació
o la celebració.

13
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CARMEN G. VARA
Madrid, 1956 
DOLO PULIDO
Barcelona, 1968 

LA CIUTAT DE LES NENES I ELS NENS

Ciutat, memòria, temps, emocions...
La ciutat s’ha dissenyat com un model fortament
marcat pels designis del mercat. Les ciutats existei-
xen i es construeixen com a via de circulació, per
transitar-les. Blocs, blocs, blocs, habitatges, despat-
xos, zones d’aparcament, places dures i grises…
Aquest desenvolupament urbà acaba sent fruit de
l’especulació i de la manca de visió global de les
necessitats de totes les persones.
Les ciutats no ens permeten viure-les en la nostra
plenitud. Una plenitud que ha de permetre la vida en
el seu sentit més global, i no quarterejat.
El disseny de les ciutats acaba determinant la nostra
qualitat de vida, però, sobretot, la de les persones
sobre les quals recauen les obligacions quotidianes.
La gent gran, les dones, les nenes i els nens, queden
fora d’aquest model de ciutat.
Per a les nenes i els nens no hi ha llocs per jugar, per-
què molesten. Els parcs estan lluny d’on vivim. Els
trajectes fins a l’escola són llargs i prenen als nostres
nens i les nostres nenes hores de son, d’oci o de rela-
ció amb nosaltres.
És necessari recuperar la ciutat per viure més har-
mònicament. I és possible.
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La ciutat de 
les criatures
Vídeo-creació
Format: VHX, DVD
Duració: 12’
Producció: Carmen G. Vara /
Dolo Pulido
Data: 2004

Plaça dels Àngels, 
vespre del dissabte 27 de març
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TERESA ABAD 
CARLES
Zaragoza, 1965

Una cosa
es que no se escuche,
y otra
que no exista.
Nuestra voz está ahí,
nuestro punto de vista.

Como madre
que uso la ciudad

veo
lo que el arquitecto

que la diseña en su despacho
no ve.

Grabo un vídeo,
lo expongo,
quiero que me escuchen,
que se tenga en cuenta
mi opinión.
Que se unan otras voces,
que seamos cada vez más.

Pretendo
la centralidad de la periferia
para ello

soy artista.
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Un día cualquiera
Format: VHS, DVD
Duració: 5’34’’
Producció: Teresa Abad, amb la
col·laboració del l’Art-Lab
Data: desembre 2003

Plaça dels Àngels, 
vespre del dissabte 27 de març
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MARTA DARDER
Barcelona, 1963

ACCIÓ-PRESENTACIÓ:

Després de crear l’expectativa sobre la identitat de
la Venus de Barcelona, se’n fa la presentació al

públic a la plaça dels Àngels de Barcelona i en el
marc de les activitats organitzades per la 10a

Mostra d’Art de Dones.  L’acció convoca els partici-
pants al voltant d’un cremat de rom. L’autora explica

un conte sobre la presència de la Venus a la ciutat.
Mentre justifica la timidesa de la Venus, demana als
assistents que la trobin a l’interior del díptic, en una

relació íntima, individualitzada. S’entrega a cada
persona un llibret finestra que en obrir-lo es pot

veure reflectit en el mirall el text: «Venus eres tú...»
Totes les expectatives retornen al lector.
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Venus de Barcelona
Edició de cent díptics
Cartolina de color beige
10 x 15 cm.

Plaça dels Àngels, 
vespre del dissabte 27 de març
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Caminar pel carrer confonent-me amb els edificis, entre el tràfic fluid, entre els
que tenen pressa, entre els que esperen l’autobús, o un amant, entre els que
venen diaris, o repassen la seva agenda, amb un rètol penjat demanant que m’ig-
norin, de la mateixa manera que ignoren els seus veïns, els seus conciutadans, els
seus familiars, els seus companys de treball, a si
mateixos. Estava en realitat denunciant la seva acti-
tud, aquesta actitud de desídia total desídia envers la
gent amb qui convivim. En aquest moment, el nen, la
mestressa de casa, el carter, el policia, el gran home
de negocis i el captaire, m’ignoraven, de manera natu-
ral, involuntària, com un acte reflex, com s’ignora a
les grans urbs, i mentre m’ignoraven llegien el meu
rètol i es tornaven conscients d’aquest sentiment
automàtic. Tots, en aquest mateix instant, s’adonaven
que m’estaven ignorant, i no només a mi, sinó a la
resta de persones amb les quals s’havien creuat des
que a una determinada hora del matí havien sortit de
casa seva. 
Amb l’altre rètol, demanant que em somriguessin i
em saludessin, no feia res més que pregar, obertament, una ajuda per sortir del
mar de solitud en el qual es converteix una ciutat quan creix massa, dient a la
gent —amb altres paraules— que una salutació és capaç d’exorcitzar l’inhumà que
ens posem cada dia quan sortim de casa, i ens converteix una altra vegada en
humans, en humans caminant entre humans. 
La felicitat que vaig sentir durant la intervenció publica i les hores després de fer-
la, va valer la pena per haver suportat aquesta ignorància amb la qual molta gent
va respondre a la meva súplica. Gràcies als qui em van somriure per fer-me som-
riure. Gràcies als qui no ho van fer, perquè gràcies a ells vaig poder adonar-me
que somreia. 
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ADRIANA BATISTA VON KNOOP
Oaxaca, oax, Mèxic, 1982
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Anti-alienación
Intervenció en el trajecte 
d’un autobús

Zona centre, matí del diumenge
28 de març
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LAIA RISSECH
Sant Quirze del Vallès
CARME ROSICH
Barcelona, 1959

PASSEM, TRASPASSEM, ENS ATUREM...

Sovint caminem, passegem, deambulem per la nostra ciutat. A vegades estem tan absorts i distrets en les preocupacions personals i en
les activitats diàries, que no ens fixem en la deixadesa del nostre entorn i alhora, freqüentment, ens trobem criticant i desaprovant tot
això. Inconscientment ho percebem tot... i quan aterrem d’aquest núvol, somiem amb una ciutat més humana, propera, acollidora, sen-
sible... musical. Musical?  Pot una ciutat esdevenir musical?. Us imagineu un pas zebra ple de notes musicals?
La nostra intervenció pretén mostrar la possibilitat imaginativa de transformació del nostre entorn urbà. 
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Passem, traspassem, 
ens aturem.
Tècnica mixta. Radiografies,
cúters, esprai negre.

En un pas de zebre, matí del
diumenge 28 de març
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MARIA HUERGA
Manacor, 1970

La nena obre la finestra i entra el vent, que ho despentina tot.
Té una maqueta feta amb escuradents, però el vent la desfà i la nena, sola, plora.
La nena, amb les cues i els rínxols d’or, plora i cau.
Però, de cop, el vent s’atura i la nena s’aixeca del llit, i amb una força desmesu-
rada construeix la seva maqueta, però ara tanca la finestra, perquè, a fora, el vent
torna a bufar.

Conte. Maria Huerga. 2003-2004

Col·laboracions especials d’Antònia Massot, Caro Llobet i Montse Sanz.
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Santes innocents
Desplegable. 10 peces d’1,70
m d’alçada. Tècnica mixta.

Rambla del Raval, 
matí del diumenge 28 de març
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Viviendo a mis expensas hay otra
que se considera fuerte
que tiene Padre y Madre
y no tiene de qué preocuparse.
Claro, vive de mí.

ELEODORA NESUA

Ja ho veus que no porto res,
que tantes voltes com m’òmplic les butxaques,
me les buido.

Foradar i sargir.

Cuinera de plats consumits implacablement;
l’aigüera plena, sempre,
de vaixella bruta.

MARI CHORDÀ

MARI CHORDÀ
Amposta, 1942
ELEODORA NESUA
Bogotà, 1962
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Paraules esteses
Acció poètica

Rambla del Raval, matí del diu-
menge 28 de març

fem art 04  10/5/04  10:15  Página 27



28

CAROLINA CORREA LLOBET
Venado Tuerto, Argentina, 1973

(re)flexionem · (re)pensem · (re)inventem
(re)formem  · (re)ciclem · (re)construim
(re)trasformem  · (re)surgim  · (re)vivim

(re)cordem coses importants que estem oblidant.

Vine. Juguem. I (re)juguem.

ja
rd

í 
u

rb
à
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Jardí urbà
Intervenció participativa en un espai públic. Oberta a tots els públics.
Tècnica: reutilització de materials de rebuig.

Rambla del Raval, matí del diumenge 28 de març
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LAIA RISSECH 
Sant Quirze del Vallès
DOLORS DELGADO
Cerdanyola del Vallès

UNA MIRADA A LA CIUTAT

Mirar es pot fer de moltes maneres . Mirar sense
veure res, mirar i veure el que un vol, mirar i no
agradar-te res del que veus. Quan mirem la nostra
ciutat... És aquesta la ciutat que volem?

Ens plantegem ser crítiques amb el que ens des-
agrada però sense perdre el bon humor, la ironia,...

Què hauríem de canviar per arribar a tenir la ciutat
que tothom voldria? Una ciutat solidària, amable,
agradable, neta, i sobretot divertida.

Ho remarquem amb un marc segurament pel que vol
dir “emmarcar” en la nostra cultura. 
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Una mirada a la ciutat
Fotos en B/N, emmarcades en
cartró
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THE LABORATORY
OF LIVING ARTS

«Being an artist carries with it a great potential
and a great obligation... In a culture made up of ima-
ges, sound, and stories created by artists who do
not hold themselves accountable for the very cultu-
re, we have a set-up for destruction.» 

Suzanne Lacy

Massa sovint, l’art es confon amb entreteniment,
amb decoració d’interiors, o, pitjor encara, amb un
annex del mercat artístic. Un/a artista pot aportar
molt més a la societat, a la seva comunitat, si comen-
cem per qüestionar la definició de la paraula art i
també què és el que necessitem i esperem de l’art.

Quan l’art parla en el llenguatge de la gent (perso-
nalment, penso que allò incomprensible en l’art és
molt més un crim que una virtut), es converteix en
una eina per experimentar i qüestionar visions ofi-
cials i estats mentals, i això és a l’arrel de totes les lli-
bertats. 
No qüestionar la «norma» comporta marginalitat,
guetos ètnics i culturals. Suposa deixar les nostres
vides a les mans de polítics i persones amb gust pel
poder, i no és necessari refrescar la nostra memòria
sobre com és de perillós això.
Quan l’art parla el llenguatge de la gent,alimenta el
cor i l’ànima, «no plans elitistes, egocèntrics i pseu-
doculturals», fa sorgir somnis i fe, ens dóna ànims, fa
les persones orgulloses de la seva pròpia cultura,
com a part viva de la seva cultura,
fa les persones orgulloses de si mateixes, tal com se
les representa, en els seus propis termes.
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Survive your «self»
Performance. Grafitty. 

Rambla del Raval, matí del 
diumenge 28 de març
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MAR MORÓN 
Barcelona, 1964
Llicenciada en Belles Arts. Universitat de Barcelona

Exposicions individuals
2002 «Éssers». Bar Lamiak. La Latina. Madrid.
2001 «Éssers». Exposicions petit format. Centre Cívic Can Felipa.

Barcelona.
2001 «Éssers». Performance. Tallers oberts. Poblenou. Barcelona.

Exposicions col·lectives
2003 Presentació del vídeo Éssers a la Marató de l’Espectacle.

Mercat de les Flors. Barcelona.
2000 «Art Solidari». Casa Elizalde. Barcelona.
1998 «Gravats i fertilitat». Museu Barbier-Müller. Barcelona.
1993 Instal·lació dins de l’exposició col·lectiva «Nou instal·lacions

plàstiques de tretze artistes». Museu Torre Baldovina. Santa
Coloma de Gramenet. Barcelona.

1993 Obra seleccionada al II Premi de Pintura «Miguel García
Camacho». Casa Elizalde. Barcelona. 

1992 Porta. Instal·lació. Facultat de Belles Arts de Barcelona.
Barcelona.

1992 Obra seleccionada al XXXIV Premi de Pintura Jove. 
1991 Refugi. Instal·lació. III Biennal Europea. Facultats i Escoles

Superiors d’Art. Barcelona

VEUS DE DONES
GLORIA BOSCH
PETRY JIMENEZ
Mª JOSE ALDUNATE

El grup Veus de Dones es va crear l’any 1994, amb l'objectiu de donar a
conèixer la poesia (especialment la poesia escrita per dones) a través de
muntatges poètics i musicals. Veus de Dones està format per: 

GLÒRIA BOSCH. (Barcelona, 1959) Poeta i rapsoda. Ha publicat les
obres: De carne y verso,  Dédalo del deseo y Una llamada tuya bastará
para sanarme. Ha format part del grup Punts Suspensius Teatre i ha par-
ticipat en diverses lectures poètiques i dramatitzades. 

PETRY JIMENEZ. (Càceres, 1958) Actriu i rapsoda. Fundadora del grup
de Teatre Lauta el 1980. Col·labora habitualment en presentacions de lli-
bres, conferències, tertúlies poètiques, festivals de poesia, etc.
Actualment és directora de Semilunio Editorial. 

Mª JOSE ALDUNATE. (Argentina, 1972) Ha estudiat psicologia i art dra-
màtic. Ha escrit i muntat diverses obres teatrals i ha participat en progra-
mes radiofònics i televisius de perfil cultural. Actualment treballa en el
sector audiovisual. 

GEMMA PINEDO DE PEDRO
Vilafranca del Penedès, 1976
Estudis d’Escultura i Joieria a l’Escola Massana. Barcelona.
Exposicions

1998 2001 Col·lectives. Centre Cultural de García Nieto. Cornellà.
2000 Quatre exposicions en els Trinitaris. Vilafranca del Penedès.
2001 Col·lectiva. Escorxador. Vilafranca del Penedès. Barcelona.
2002-03 Quatre col·lectives. Sala Busquets de la Massana. Barcelona.
2002 Col·lectiva. FAD (Foment de les Arts Decoratives). Barcelona.
2002-03 Dues col·lectives. Poble Espanyol. Barcelona.
2003 Col·lectiva. Desig FEM-ART’03, Mostra d’Art de Dones. Ca la

Dona (Barcelona)
Menció d’honor a l’exposició concurs de “Delicatessen”. FAD i
Pie de Reina.

2003 col·lectiva a la fira isotèrica de Santa Susanna
2003 Seleccionada al Centre Cívic Boca Nord

2003 Col·lectiva a l’Edifici Florenza. UB, facultat d’història de l’art
2003 Guanyadora 1era convocatòria dels premis ARTFAD (Foment

de les Arts Decoratives)
2004 Seleccionada a la Biennal de Joves Artistes Catalans
2004 Individual a la Galeria Opera Joies, Vilafranca del Penedès

PATRÍCIA PACHO CASQUET
Bilbao, 1974
Llicenciada en Belles Arts

Exposicions
!987 Col·lectiva. Caixa Laboral Euskadiko Kutxa de Algorta-Getxo

(Biscaia).
1996 Col·lectiva. Casa de la Cultura de Valdepeñas de Jaén.
1997 Col·lectiva. L’Ecole de Beaux Arts de Lyon.
1997 Col·lectiva. Instal·lacions al Monestir de la Cartoixa de Sevilla.
2001 Col·lectiva. Comitè Ciutadà Antisida de Múrcia
2003 Col·lectiva. Desig FEM ART’03, Mostra d’Art de Dones, Ca la

Dona (Barcelona).

PAULA COX
Sri Lanka
1995 ME, serigrafia, Escola Massana, Barcelona
1984 BA Hons, Belles Arts, Universitat de Brighton

Exposicions individuals
2003 Sala Almirall, Barcelona
2000 Painted World; Te Taumata Gallery, Auckland, Nova Zelanda
1999 Galeria Ver Arte, Villa de Levya, Colòmbia
1998 Painted World, Trinity Theatre, Tunbridge Wells

Tim Drum, Brighton
Trinity Gallery, Tunbridge Wells

1994 Arts Index, Brighton
1991 Music in Line and Colour, Jazz Café, London
1990 Artists for Human Rights, Watershed Gallery, Bristol and Mitchell

Library, Glasgow
1988 Vivid Rhythm, AV performance music paintings, Pavillion

Theatre, Brighton

Exposicions col·lectives
2001 maragall Edicions, Barcelona
1999 Painted World, Internacional Feria del Libro, Bogotá

Espacio del Arte, Jerez, España
1998 The Art of Women, UHL Gallery, Denver, USA
1994 Argile Gallery, Londres
1994, 1988 Contemporary Textile Gallery, Vigo, Londres
1993 Carpets and Tapestries, Liberty, Londres
1993 Gagliardi Gallery, Londres
1991 Brighton Museum Gallery, Brighton
1990 Carnival, el Nus, Barcelona
1988 Men of War and Peace, Pavilion, Leeds

Col·leccions
Victoria and Albert Museum, Londres
Amnesty International, Londres
Transport de Londres

CARMEN G. VARA
Madrid 1955. 
Llicenciada en Biologia i Pedagogia.

Militant del moviment feminista des de fa 25 anys (Comissió contra les
agressions a les dones, Coordinadora de grups feministes, etc.)

LES ARTISTES
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DOLO PULIDO
Barcelona, 1968 
Tècnica en imatge i so.
Llicenciada en Història.

Militant del moviment feminista des de fa 18 anys (L'Eix Violeta, Ca la
dona...)Membre de Bollofilms.

TERESA ABAD
Saragossa, 1965. 

Formació teòrica: llicenciatura en Geografia i Història per la UNED i pos-
tgrau d’Educació en Museus a la Universitat de Saragossa. 
Pintora autodidacta en els seus orígens. Les seves incursions en altres
disciplines, com ara la instal·lació, la narrativa, l’escultura o el vídeo, la
fan autodenominar-se artista «variopinta». En l’actualitat exposa a Osca,
dintre de la mostra «Okuparte», una instal·lació en la qual desenvolupa el
tema del vídeo del FEM ART’04: les barreres arquitectòniques. 

MARTA DARDER
Barcelona, 1963
Doctora en Filologia Clàssica. UAB. 1993.
Escultura a l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona. 1992-96.
Llicenciada en Belles Arts. Especialitat: Escultura. Facultat de Belles Arts.
Universitat de Barcelona. 1996-2001.

2002 Pixa’t al llit. Exposició col·lectiva «De reflexes i reflexions». 8a
Mostra d’Art de Dones de Ca la Dona. Barcelona.
La pelusse. «Olla de grills» amb grills a la Cúpula de Venus i a
l’Illa Diagonal amb la Galeria Safia. Barcelona.
Taronges amargants. Instal·lació individual de pintures.
Puigcerdà.
Olla de grills, amb grills. Parc Can Altimira. Barcelona.
In somnis, amb Ita Puig. Instal·lació amb la Galeria Safia a
New Art. Barcelona.
«De anima. Galeria de retrats». Projecte propi. Exposició
col·lectiva coordinada amb Iñaki Vázquez i Lorenzo Gatti. Reial
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

2003 Desigs des_pits. Exposició col·lectiva «Desig». Llibreria Pròleg,
9a Mostra d’Art de Dones de Ca la Dona. Barcelona.
«Sostres amb cap». Fotografies. Galeria Maria Villalba.
Barcelona.
Desenvolupament del temple. Instal·lació. Galeria Maria
Villalba. Barcelona.
Forats al cel. «Folls d’olla» d’Olla de grills. La Paloma.
Barcelona.
Paraules de somnis. Exposició col·lectiva «Vent». Altafulla.
Tarragona.
El pèndol de l’Illa. Projecte de gronxador magnètic per a l’Illa
Diagonal. Amb la Galeria Safia. Barcelona.

2004 Sèrie reconeixement. Exposició col·lectiva «HumaNO». Antic
Mercat de Sitges. Sitges.
La Venus de Barcelona. Presentació. 10a Mostra d’Art de
Dones. Barcelona.
Cal·ligrames. Illa Diagonal. Amb la Galeria Safia. Barcelona.

Obra permanent en espais públics
2000 Tres al Sol. Terra refractària cuita a 1250º. 400 x 150 x 300 cm.

Molí de Pomerí. Srs. Corberó. (Dins del jardí d’escultures de
Vespella de Gaià (Tarragona), endegat per Rafael Bartolozzi.)

2001 Corean Pices. Granit. 245 x 200 x 90 cm. Projecte «Global
puzzle». Spanish Parc. Kionghi. Corea.

ADRIANA BATISTA VON KNOOP
Oaxaca, oax, Mèxic, 1982
Cicle Formatiu d’Arts aplicades al Mur –Escola La Llotja, Barcelona
Mestra Ceramista, Escola de Cerámica Forma, Barcelona

Exposiciones col·lectives
2000 Exposición colectiva en el Archivo General del Estado de

Oaxaca,        
Sn. Agustín, Etla, Oaxaca.  Enero.

2000 1ª. Muestra Nacional de Pintura y Escultura, Galería Azomalli,
Oaxaca, oax. Agosto.

2002 Erotismo, Galeria Espai Vaho, Barcelona, España. Marzo.
2003 Contra la guerra. Performance, Escola Llotja, Barcelona,

Espana, Marzo

Exposicions individuals
2001 Batista & Batista Dos generaciones, Galeria Azomalli, Oaxaca,

oax. Agosto.             

LAIA RISSECH
Sant Quirze del Vallès, 1959
Estudis d’Ars i Oficis a l ‘Escola Massana de Barcelona, diplomada en
Ciències de l’Educació de la UAB.

Es va iniciar a la fotografia de forma autodidacta, més tard va realitzar
diferents tallers a l’Escola GrisArt de Barcelona. Taller sobre imatge digi-
tal dirigit per l’artista Zush a Sabadell, així com seminaris a Arles
“Ciències de la falsificació” impartit per Joan Fontcuberta, seminari
“Imatges inventades” per Chema Madoz a Barcelona.
Ha participat en diverses exposicions individuals a Barcelona,
Castellbisbal i Sabadell i col·lectives a Barcelona, Arles (França) i Jalapa
(Mèxic).
Seleccionada per el 1r Fòrum Fotogràfic Can Basté, 1996, Barcelona.
Realitza estudis de Diplomatura de Postgrau de fotoperiodisme a la UAB.
També ha participat en la realització de dos curtmetratges: NOSES (2001)
i LA VECINDAD (2002).

CARME ROSICH MARTÍ
Barcelona
Estudis d’Ars i Oficis a l’Escola Massana de Barcelona, llicenciada en
Belles Arts, especialitat de pintura, per la facultat Sant Jordi  de Barcelona.
Des del 1986 un cop superada l’oposició al cos d’agregats de Batxillerat,
és professora d’Institut de dibuix. 
Ha realitzat diferents cursos, de fotografia, cinema d’animació, edició de
vídeo digital per ordinador...

També ha col·laborat en la realització de murals, a Menorca i a la Nit de
la publicitat (escenari i decorats), i en l’escenografia per al curtmetratge “
La casa del Juez” de Slink. Ha participat en diferents exposicions indivi-
duals a Barcelona, a Canet... col·lectives a Barcelona i Sant Cugat i en
diversos concursos de dibuix (Fundació Ynglada–Guillot) i pintura (premi
de pintura Fornells Plà a La Garriga).

MARI CHORDÀ
Amposta 1942. 
Llicenciada en Belles Arts, Universitat de Barcelona. 

1976 ... i moltes altres coses, carpeta de poesia feminista.
1977 Cofundadora de laSal, Bar-Biblioteca feminista, Barcelona.
1978 Cofundadora de laSal, edicions de les dones, Barcelona.
1978 Quadern del cos i de l’aigua, poemes i contes, amb dibuixos de

Montse Clavé.
2000 Locomotora infidel pel passat, poesia.
2000 Umbilicals, poesia.
2000 Passar i traspassar 1960-2000, exposició retrospectiva.

Coautora de l’Agenda de les dones del 1978 al 2004.
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ELEODORA NESUA
Bogotá, Colombia, 1962

Exposiciones colectivas
Puntos de Partida. Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Bogotá,
Colombia, 1993.
12 Artistas del Taller de Arte, Centro Cultural de Diario  Vanguardia
Liberal, Bucaramanga, Colombia, 1994.
Una Muestra de Arte Actual Colombiano. Casa de Porras, Universidad de
Granada, Granada, España, 1994.
Sierra Nevada, Casa de Porras, Universidad de Granada, Granada,
España, 1995.
Una Arqueología Contemporánea, Casa de Porras, Un. de Granada,
Granada, España, 1995.
Pintores Latinoamericanos. Centro de Actividades Comunitarias del
Albaycin, Granada, España, 1996.
ARTE + SUR, Casa de Porras, Recinto Ferial, Granada, España, 1997.
Opus Nigrum, Galería Virtual, Santa Fé, Granada, España, 1997.
Manos de Santa, Balazo Badlands, San Francisco, California, Estados
Unidos,1997.
Pintores del Albaycin, Centro de Actividades Comunitarias del Albaycin,
Granada, España, 1997.
Muestra de Arte Contemporáneo, ARTE  ALMERIA 97, Almeria, España,
1997.
Colectivo Disparate, Casa de Porras , Un. de Granada, Granada, España,
1997.
Colectivo Disparate, Sala Purgatori, Valencia, 1997.
Manos de Santa, Badlands Gallery, San Francisco, California,Estados
Unidos, 1997.
Badlans  Gallery, San Francisco, California, Estados Unidos, 1998.
Bestiario, Casa de Porras, Un. de Granada, Granada, España, 1998.
1ª Feria de Arte Actual Latinoamericano, Pabellón de Cristal, Recinto
Ferial, Casa de Campo, Madrid, España, 1998.
No limits, Muestra colectiva de Artistas Colombianos, Kaos Art y
Consulado General de Colombia, Barcelona, España, 2001.
Fem Art, Barcelona, España, 2003.

Exposiciones individuales
Galería El Taller, Pereira, Colombia, 1994.
Sociedad de Mejoras Publicas, Cali, Colombia, 1994.
Casa de Porras Universidad de Granada, Granada, España, 1996.
Asociación Alquivira, Huescar, Granada, España, 1996.
Pintores del Molino de Santa Ines, Casa de Porras, Un. de Granada,
Granada, España, 1997.
Galería Jabalcuz, Jaen, España, 1997.
Casa de Porras, Universidad de Granada, Granada, España. 1999.

Publicaciones
Artistas y Escritoras Contemporáneas Andaluzas,  Ed. Junta de
Andalucia  e Instituto Andaluz para la mujer.
La verdad en su escondite, Cinco Pintores, Ed. Grupo de Investigación,
Facultad de Bellas Artes, Dpto. de Escultura, Un. de Granada.
Agenda de les Dones 2003. Ed. Les Pumes, Mari Chordá  Recasens,
Concha Llinás Carmona. Barcelona, 2002. 

MARIA HUERGA
Manacor (Mallorca), 1970
Estudis d’arts i Oficis, especialitat en escultura, a l’Escola d’Arts i Oficis
de Palma de Mallorca, i llicenciada en Belles Arts, especialitat en pintura,
per la UB

Exposicions
1995 Col·lectiva. Premi Pintura Jove de Mallorca. Casal balaguer, Palma
1999 Col·lectiva. Galeria Estudi Terras. Canet de Mar
2002 Col·lectiva. “…en projecte (VII)”. Torre de Ses Puntes, Manacor

(Mallorca)
Col·lectiva. “…en projecte (VII)”. Espai Mallorca, Barcelona

2002-03 Individual. Obres 1998-2002. Torre de Ses Puntes, Manacor
(Mallorca)

2003 Col·lectiva. Künslerhaus Metternich, Koblenz, Alemanya.
Col·lectiva. X Premi Ciutat de Manacor. Torre dels Enagistes,
Manacor (Mallorca)
Individual. Obres 1998-2002. Espai Mallorca, Barcelona
Acció col·lectiva. Contra el mur de Palestina. Plaça Sant Jaume,
Barcelona
Acció col·lectiva. Salvem les Balears. Plaça Sant Jaume,
Barcelona

2004 Col·lectiva. Dones&Superwomen. Centre cívic la Barceloneta,
Barcelona
Intervenció Pública, “Santes…innocents”, Rambla del Raval,
Barcelona.

CAROLINA CORREA LLOBET
Dibuix i pintura a l’Escuela Dante Alighieri, VT, Argentina
Disseny gràfic a l’Escuela Superior de Diseño Gráfico de Rosario,
Argentina
Publicitat a l’Instituto Superior de Educación Técnica Nº 18, Rosario,
Argentina
És dissenyadora gràfica i artista visual conceptual. 
Treballa amb les seves mans. Y amb colors.
Va nèixer a l’Argentina, al 1973. Ara viu a Barcelona.

DOLORS DELGADO
Cerdanyola del Vallès
Licenciada en Medecina per la  UAB, especialitzada en Pediatria i
Estomatologia. 
Interesada en l’art, ha participat en la realització de dos curtmetratges:

• NOSES (2001)
• LA VECINDAD (2002)
dins el marc de la “Mostra Internacional de Films de Dones”.

(LAURIE) 00+ / THE LABORATORY OF LIVING ARTS
Brussel·les / Dublín / Barcelona

The Laboratory of Living Arts (El Laboratori de les Arts Vives), nascut el
1994, és un grup d’art internacional que participa en diversos projectes,
des de mostres d’art en espais tancats, pintura, escultura, vídeo, foto-
grafia, etc., fins a performances, projeccions, grafits, murals i escriptura.
El que uneix aquests projectes és la intenció, la consciència social, ètica,
ètnica i cultural, i la responsabilitat que el o la artista assumeix en pre-
sentar el seu treball al públic.

The Laboratory ha participat en molts projectes al llarg dels anys. Per
exemple, el New Babel (Nova Babel) estava basat en el poder del llen-
guatge per establir relacions o per dividir, per obrir o per restringir l’accés
a conceptes i a coneixement.
La  col·laboració actual amb O.N.G. (Ovelles Negres), un grup de grafit de
Barcelona, consisteix a utilitzar els murs de la ciutat per crear treballs
artístics que animen i inspiren a la comunicació i al respecte entre la gent,
denunciant l’especulació i la interminable sèrie de desnonaments que
estan tenint lloc a la ciutat, disfressats com a reformes per al Fòrum 2004.
Fora dels museus, el carrer es converteix en el lloc de creació.
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FER CIUTAT DES DEL PUNT DE VISTA 
DE LES DONES

Aurora Justo Moreno. 
Col·lectiu de Dones Urbanistes. 

Abril 2004  

Té sentit parlar de la perspectiva de gènere en la
planificació urbanística? No són iguals les ciu-
tats per a tots els seus habitants? Tenim la
mateixa percepció al llarg de les diferents etapes
de la nostra vida? És que els carrers no són neu-
tres? Viuen les dones la ciutat d’una manera
diferent? Què pensen els planificadors sobre
aquests temes? Hi ha una manera de fer ciutat
des del punt de vista de les dones?

Mentre que en altres terrenys les desigualtats
socials i de gènere han estat analitzades i reco-
negudes des de fa temps, les relacions espa-
cials han conservat un estatus de neutralitat tèc-
nica. Així, les decisions sobre la ciutat adopten
un caràcter de necessitat absoluta que fa que
els ciutadans acceptin les seves transforma-
cions com si es tractés de fenòmens naturals.
Però, més aviat, l’erosió, les ruptures, les con-
centracions i les dispersions territorials, no són
processos geològics, sinó econòmics i polítics.
Canvien seguint interessos. Interessos que
poden entrar en col·lisió amb un dels principals
pilars de la dimensió política, que no és altre que
l’establiment de certa igualtat entre els ciuta-
dans a través de la fixació de prioritats en l’or-
ganització social i en la distribució de recursos.
Si no s’estableixen criteris dirigits a una distribu-
ció equitativa de béns i serveis que garanteixi
l’abast i l’efectivitat d’aquests a tota la població,
o quan aquests no s’apliquen amb efectivitat, es
generen fortes desigualtats entre els diferents
grups socials pel que fa a l’accés a l’educació, a
la salut, al treball, a l’habitatge, i es consoliden
grups vulnerables i desequilibris espacials entre
regions i entre barris dins de les ciutats.

Si analitzem el creixement de les ciutats espan-
yoles en els últims vint anys, s’aprecia una sèrie
de característiques comunes que revelen que en
la manera de fer ciutat no s’han inclòs, s’han
diluït o no han estat eficaços els mitjans per
aconseguir una ciutat més igualitària, conviven-
cial i cohesionada, ja que aquesta manera de fer
ciutat, per contra, ha tingut més aviat uns efec-
tes devastadors sobre la vida a la ciutat.

Es planifica a gran escala, a partir de grans eixos
articuladors i estructuradors que requereixen
grans inversions en infraestructura viària que
fomenten els modes de transport privat en detri-
ment del públic; s’abandonen els cascs històrics
en benefici de les perifèries, cada vegada més
extenses i intransitables, la ciutat difosa, la frag-
mentació del territori; apareixen els grans cen-
tres comercials, en contraposició amb el petit
comerç, que tanta vida proporciona als barris;
es promou la ciutat a base de grans operacions
urbanístiques, i aquesta promoció s’entén, mol-
tes vegades, com la venda de la ciutat d’acord
amb les tècniques del màrqueting: es ven una
part de la ciutat, s’amaga i s’abandona la resta...
És a dir, el model de ciutat que s’està configu-
rant ha menyspreat les petites escales, que són,
en definitiva, els espais on es desenvolupa la
vida quotidiana. I, consegüentment, tot això té
un gran efecte devastador sobre el teixit social.

Les conseqüències en la vida quotidiana deriva-
des d’aquesta manera de produir ciutat no han
estat iguals per a tots els ciutadans. Els grups
socials més vulnerables són els que més hi han
perdut: els nens, els ancians, les dones, els
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immigrants. Per a les dones, la vida a la ciutat és
cada vegada més dura, menys segura, menys
accessible, i se’ls nega cada vegada més l’auto-
nomia. Els estudis comparats home-dona d’u-
sos del temps i de l’espai ofereixen una dispari-
tat enorme entre les pautes de comportament
d’uns i altres, les quals, en definitiva, reflecteixen
que les dones viuen la ciutat d’una manera dife-
rent. Les dones fan un ús de la ciutat més intens
i diferent que no pas altres col·lectius. L’ús de la
ciutat és cada vegada més complex i divers, i, a
més, aquesta complexitat i diversitat estan
caracteritzades per la continuïtat, ja que no són
conjuntural i temporal, com les dels homes.

En la planificació de les ciutats no s’han tingut
en compte —moltes vegades perquè són temes
desconeguts per al planificador o perquè
aquest intueix que tots els afers que tinguin
relació amb la pràctica de la quotidianitat poden
arribar a rebaixar la consideració tècnica del
mateix— i/o s’han desvirtuat els canvis experi-
mentats per la població femenina en els últims
anys, cosa que ha generat un abisme entre les
necessitats de les dones i la ciutat que es dis-
senya, cosa que també fa que s’agreugin els
problemes relatius a la desigualtat entre homes
i dones.

Avui dia no passa inadvertit que des de diferents
organitzacions veïnals, professionals o associatives
de diferent índole s’ha anat treballant, ja sigui des
de l’àmbit purament local, ja sigui des del més glo-
bal, en unes propostes de fer ciutat més d’acord
amb les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes,
en contraposició amb aquesta manera de produir
—en el sentit més estricte d’urbanitzar— les ciutats,
i que conflueixen a fer una ciutat més participada,
més habitable, més sostenible, més solidària i més
cohesionada, on tinguin cabuda tots els grups
socials, sense cap tipus de distinció, amb una dis-
tribució dels recursos millor i més eficaç, basada en
les nostres realitats i els nostres desitjos.

Des del Col·lectiu de Dones Urbanistes, la nostra
experiència en la realització de diferents activitats
amb dones i, en concret, de diversos tallers amb
la finalitat d’obrir un procés participatiu de les
dones en el disseny de la ciutat —Pamplona,
Lorca, Avilés, País Basc, Madrid—, hem observat
que les dones demanen una adaptació de la ciu-
tat a totes les activitats quotidianes, independent-
ment del gènere o el grup social que les exerceixi,
i també una disminució a curt termini de les dis-
funcionalitats existents, en benefici de les dones i
de les persones que depenen d’elles, per tal d’e-
vitar-les a llarg termini a tots els grups socials.
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Parlar de petites tragèdies és un contrasentit.
Les tragèdies són, precisament, accidents greus
que afecten de manera irreversible els herois
clàssics o les comunitats actuals. No tenen for-
mat domèstic. Però, aquesta expressió, la vaig
trobar a l’atzar a les pàgines d’un llibre de
Mònica Ceveido (Arquitectura i gènere: Espai
privat / espai públic. Barcelona, Icària, 2003)
mentre pensava un títol per a aquesta interven-
ció sobre l’art de les dones. No pretenia llegir res
més. Tan sols vaig obrir el llibre a la manera
dadaista per cercar amb els ulls clucs un terme
o una expressió que servís de títol. Vaig posar el
dit sobre unes paraules i, un cop més, el destí no
em va trair. 

La frase em va corprendre de seguida: «petites
tragèdies domèstiques [...]» Un enunciat d’acord

amb les intencions de la meva reflexió, amb
aquells fets inesperats o previsibles que ens
pertorben i condicionen, amb aquells moments i
sobresalts que conformen el dia a dia, la quoti-
dianitat, és a dir: la vida. I, de manera especial,
la vida i la capacitat creativa de les dones, feta
de petits moments i grans biografies. 

Les nostres vides estan dibuixades amb grans
fets anodins, amb pensaments intuïtius que
s’escapoleixen dels discursos abstractes i
transcendents dels models cartesians més posi-
tivistes per plasmar i descriure les experiències
que són emotives, les tragèdies diàries més
encoratjadores: ser una noia grassa, amb dislè-
xia i lesbiana, en un entorn marcat per pautes
destres, estètiques lànguides i models senti-
mentals heterosexuals (Laura Aguilar); ser una

PETITES TRAGÈDIES DOMÈSTIQUES
Pilar Bonet

Laura Aguilar Esther Ferrer 
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dona moderna i crítica sota el règim conservador
del món islàmic (Shirin Neshat); formar part de
nous models de famílies lèsbiques en una cultu-
ra patriarcal i bipolar (Catherine Opie); ser una
dona, filla i mare alhora, sota els patrons psicoa-
nalítics repressius (Eulàlia Valldosera); ser una
dona anarquista, amant de l’absurd, en un país
de monarquies i protocols socials estrictes
(Esther Ferrer)... 

Les dones artistes, com les que acabo de citar i
de les quals vull parlar, saben narrar les petites
tragèdies domèstiques amb humor i sensibilitat,
amb coratge i capacitat crítica, tenint un lloc
destacat en aquest món en procés de transfor-
mació que cal saber habitar de nou i ja no il·lus-
trar a la manera dels vells models estètics i les
grans tragèdies clàssiques.  

Catherine Opie

fem art 04  10/5/04  10:15  Página 42



fem art 04  10/5/04  10:15  Página 43



«Intervencions públiques»
FEM ART 2004. Mostra d’Art de Dones
Març–maig 2004

Organitzada per: 
Ca la Dona
Casp, 38, principal
08010 Barcelona
Tel. 934 127 161
Fax 934 123 996
caladona@caladona.org
www.caladona.org
www.caladona.org/femart

Amb la col·laboració de:
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
Edifici Bonnemaison
Sant Pere Més Baix, 7
08003 Barcelona
Tel. 932 684 218
Fax 933 151 432
bonnemaison-ccd@pangea.org 
http://bonnemaison-ccd.pangea.org

Amb el suport de l’Institut de Cultura i del Centre d’Informació i Recursos a les Dones,
de l’Ajuntament de Barcelona.

Coordinació de la Mostra: Dolores Pulido León
Disseny del tríptic: Cristina León Mir
Disseny i impressió del catàleg: El Tinter, SCCL (empresa certificada ISO 14001 i EMAS)
Correcció: Montse Marès 

Agraïm la seva participació a totes les dones i les artistes que han intervingut en tot el procés
d’aquesta desena mostra, i agraïm la col·laboració de:
Mai C. Álvarez, Betlem Cañizar Bel, Montserrat Cervera, Maria Fernández Delkader,
Carmen G. Vara, Mireia Gascón, Merche La Torre, Joan Pueyo, Àngels Pujol, Xavier
Sendra, Maria Vidal, la Nani de l’Assemblea per la Comunicació Social.

fem art 04  10/5/04  10:15  Página 44


