




Espais en moviment!

Aquest número de la revista conté un monogràfic dedicat a la necessitat d’espais 
propis per a les dones a partir de les dues experiències que ens són més properes: 
Ca la dona i el Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison, però això 
no vol dir que no hi hagi altres llocs, espais i racons en moviment i transformació 
per a les dones. 

I la veritat és que també n’hi ha hagut en el passat. El temps no s’atura, 
però, si parlem de la necessitat d’espais propis per a les dones, 

encara sembla obligat començar amb el record i el referent de 
l’habitació pròpia de la Virgínia Woolf i dels espais que van ser 
emblemàtics del feminisme a casa nostra als anys vuitanta del 
segle passat; però és evident que cada vegada és més rica la 
pluralitat de formes i maneres de ser, d’estar i de trobar-nos 
les dones i, per això, cada vegada és més important treballar la 

relació en xarxa de tots els possibles espais de dones, dels més 
privats als més públics. 

La interconnexió i la comunicació entre tots ells és essencial, perquè 
una característica fonamental del moviment feminista, del moviment de 

dones, és precisament el canvi físic i simbòlic d’aquestes trobades i d’aquests espais 
de dones que no es formalitzen excessivament, sinó que són vius, diversos i mutables 
segons les necessitats i gustos de les dones que en formem part. 

El que tenen en comú tots els espais de dones és que són polítics, perquè permeten 
la transformació personal i social. Espai i moviment, arrelament i canvi possibiliten 
la relació que és la forma bàsica de la política de les dones. 

L’esforç per aconseguir espais concrets i l’espai en general per a les dones continua, 
perquè justament aquesta energia és la causa i l’efecte de com es va ampliant la 
presència de les dones a la societat. Les aliances i les negociacions en el reconeixement 
de la pluralitat són elements importants a l’hora d’eixamplar els espais de presència 
i intervenció social de les dones. 

No oblidem que en paral·lel a l’espai hi ha el temps que és una altra dimensió 
vital necessària per a les dones: les dones necessitem temps per poder fer la nostra 
política, per ocupar l’espai social que ens correspon, per poder compartir, per poder 
créixer i fer créixer. Un altre dia parlarem del temps, mentrestant les dones ocupem, 
eixamplem i compartim els espais i ens relacionem i ens esforcem per fer nostre 
l’espai que ens correspon. 
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| editorial | consell de redacció

Nota del Consell de Redacció:

“Durant el tancament de la revista ens 

ha arribat la notícia del cessament de 

les dones de l’equip de l’Institut Cata-

là de les Dones. Volem fer-los arribar 

des d’aquestes línies el reconeixe-

ment al treball  fet. Amb aquest equip 

de dones independents, arribades a 

l’ICD des del saber i la pràctica femi-

nistes, s’ha fet un pas important per a 

les polítiques de dones a Catalunya. 

Llarga vida al feminisme!”
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entrevista a deepa 
mehta: una cineasta contra 
el fonamentalisme religiós 

que sotmet les vídues a l’índia

Segons les creences hindús, quan 
una dona es casa es converteix en 
la meitat de l’home. Per tant, si ell 
mor es considera que la meitat de 
l’esposa ha mort. Els llibres sagrats 
diuen que una vídua té tres opcions: 
casar-se amb el germà més jove del 
seu marit, cremar amb el seu marit 
o dur una vida de total abnegació.

| | > >

La directora i guionista Deepa Mehta 

en la seva última pel·lícula Aigua, 

ambientada a l’Índia en 1938, ens relata 

la història d’una nena vídua de 8 anys. A 

través de les seves vivències ens conta 

com en nom de la religió es reclou 

les vídues hindús als ashram (llòbrecs 

gineceus) on hauran de mendicar i fins 

i tot prostituir-se per sobreviure. En 

l’actualitat hi ha 34 milions de vídues a 

l’Índia, de les quals 11 milions viven als 

en ashram, enmig d’una misèria absoluta.

Aquest bell film posa en evidència les 

rígides tradicions que, en nom de la religió, 

converteixen les dones en presoneres en 

vida només pel fet de 

no tenir marit. A Aigua 

la cineasta realitza un 

valent al·legat contra el 

sistema patriarcal i el 

fonamentalisme religiós 

hindú. Amb Aigua (la 

religió), Deepa Metha 

tanca la seva trilogia, 

que va iniciar amb Foc 

(la sexualitat, 1996) i 

que va continuar amb 

Terra (la guerra, 1998); 

ens torna a demostrar 

el seu compromís com 

a cineasta i dona amb 

la denúncia de les 

desigualtats de gènere.
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| entrevista | judith muñoz saavedra
| foto: judith muñoz saavedra 

Què et motiva a contar històries de dones 

a les teves pel·lícules? 

Sobretot em motiva el fet de ser dona. 

Però no és només el tema de les dones, 

la meva motivació va més enllà, em 

molesten molt les diferències de classe, 

em molesta molt la desigualtat de 

gènere, em molesta molt que, per la 

mateixa feina, hi hagi diferents salaris; 

tota injustícia em revela i m’activa.

Per què vas escollir la història d’una nena 

vídua per escriure el guió d’Aigua? 

Fa 10 anys, a la vora del Ganges, vaig 

veure a una vídua gran amb el cabell 

rapat que anava d’un costat a un altre 

a quatre potes buscant quelcom al sòl 

enmig d’una multitud que peregrinava; 

havia perdut les ulleres. Ningú li feia 

cas, ni tan sols quan es va asseure i va 

començar a plorar. Això em va xocar, 

perquè sóc hindú però vinc d’una 

classe –no d’una casta- on les vídues 

ho tenien menys difícil. La meva àvia 

era vídua però era la matriarca i qui 

governava la casa. Per això, quan em 

vaig topar amb aquesta imatge de 

la vídua típica i tòpica, com hindú, 

vaig sentir molta indignació i molta 

ira perquè considero que cap ésser 

humà té dret de fer que un altre ésser 

humà sigui tractat indignament. En 

una societat patriarcal com la hindú, 

la baula més feble de la cadena és la 

dona. Però la ira em va venir, més aviat, 

perquè considero que cap ésser humà 

té dret a ser tractat amb indignitat.

La situació de les dones 

vídues és igual a totes les 

castes? 

És molt pitjor a les 

castes altes. Però crec 

que no es tracta d’un tema tant de 

castes com de classes, les classes altes 

són molt estrictes. A tot el món les 

classes més altes i les més baixes són 

les més estrictes. A ningú li importa 

tant les classes que són entremig, 

la moralitat no és tan important 

per a les classes intermèdies. 

A la pel·lícula, Chuyia (la nena vídua) 

pregunta on és l’ashram dels homes. Creus 

que la societat hindú actual s’està fent 

aquesta pregunta? S’està qüestionant les 

desigualtats de gènere? 

L’Índia és un país de mil milions 

d’habitants dels quals només el 

55% rep educació; així que el tema 

principal és la manca d’educació. Si 

parlem d’aquesta classe en concret, 

la pregunta és extraordinàriament 

pertinent, però no tant la pregunta en 

si mateixa, sinó la metàfora respecte 

a la desigualtat entre homes i dones. 

Però cal dir una cosa que pot ser 

molt difícil entendre des de fora: 

L’Índia és probablement el país on 

l’activisme de les dones és més fort.

Creus que la teva pel·lícula pot sensibilitzar 

envers el destí de les dones vídues a 

l’Índia? 

Recordo que quan vaig estrenar Foc 

em van preguntar: “Tu creus que 

això aportarà alguna cosa respecte 

de la situació de les 

lesbianes?” i jo no vaig 

dir que sí, perquè dir que 

sí és una mica arrogant; 

vaig dir que no ho sabia, 

però espero que sigui 

així, i algun granet 

vaig aportar. En aquesta pel·lícula, 

jo segueixo dient que no ho sé però 

> > >

“...crec que el primer que heu de fer és 
mirar la vostra pròpia realitat, perquè estic 
segura que a Barcelona, com al Canadà, la 
situació d’algunes dones és terrible.”

“...crec que la mirada femenina i la força 
de les dones tenen molt a veure amb la 
compassió. Compassió en el sentit de no 
estar jutjant sempre i crec que això no ho 
hem de perdre mai.”
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l’esperança és que sí. També vull 

explicar que no es tracta només d’un 

tema de pobresa, perquè la pobresa 

pot tenir solució algun dia, és un 

tema molt més fort, és una concepció 

molt equivocada de la religió. No es 

tracta només que els pares obliguin 

les filles a casar-se, sinó que és una 

tradició que està molt arrelada en les 

dones, és una lectura molt ultra de 

la religió, on les mateixes dones com 

Shakuntala a la pel·lícula pensen que 

fent això seran molt millors persones. 

Cal fer un treball molt fort a la base 

mateixa, cal intentar convèncer-les 

que no es tanquin, que no es donin per 

perdudes de cara a la vida següent, 

no per això seràn pitjors dones, oi?. 

Aquest fonamentalisme religiós es dóna 

per igual en homes i dones? 

Penso que abasta tant les dones 

com els homes, però pel que fa 

als fonamentalistes hindús penso 

que són més perilloses les dones, 

és a dir, fan més por, són molt més 

dogmàtiques, molt més iròniques, 

juguen amb la ironia per no canviar.

Què penses de l’auge del fonamentalisme 

religiós? 

Tots els fonamentalismes el que fan és 

mobilitzar la gent en nom de la religió. 

Això és molt perillós, està passant 

amb el catolicisme europeu, amb el 

cristianisme dels Estats Units. Crec 

que el primer que cal fer és lluitar-hi 

en contra. El fonamentalisme està 

intentant reescriure la història en 

nom de la religió i això és un fet que 

em fa molta por, això ens trenca molt 

la perspectiva d’on venim i cap a on 

anem, és horrible i fa molta por. 

Quan vas començar a rodar la pel·lícula a 

l’Índia, es van produir violentes protestes 

dels fonamentalistes, van destruir els 

decorats, van cremar esfinxs teves, 

finalment vas haver d’anar a rodar Aigua a 

Sri Lanka. Com vas viure els obstacles pel 

desenvolupament de la teva pel·lícula?

 

Hi ha una dita anglesa que diu que el 

que no et mata et fa més fort, això 

ho dic ara amb retrospectiva, però en 

aquell moment ho vaig passar molt 

malament. Primer vaig reaccionar 

amb molta ira i em vaig sentir molt 

malament, però em vaig adonar que 

no eren la meva gent, cap extremista 

té res a veure amb mi. A partir d’aquí 

vaig créixer, no m’he sentit amargada 

però sí em vaig sentir molt traïda. Ara 

ho veig com un acte de creixement, 

però en el moment ho 

vaig passar fatal. Em vaig adonar que 

Aigua reflectia el que passava a l’Índia, 

l’ascens del fonamentalisme hindú 

i de la intolerància cap a qualsevol 

cosa, per tant érem el blanc perfecte.

Què creus que podem fer les dones a 

Barcelona, o a la resta del món, per 

col·laborar amb la situació de les vídues 

a l’Índia? 

Aquesta pregunta me la fan molt, 

als Estats Units, al Canadà. Després 

de pensar-ho, crec que el primer que 

heu de fer és mirar la vostra pròpia 

realitat, perquè estic segura que a 

Barcelona, com al Canadà, la situació 

d’algunes dones és terrible. Crec que 

les dones de l’Índia són les que han 

d’eradicar aquest problema amb el 

temps, algunes són molt actives. 

Si volem fer un món millor, hem de 

començar des d’aquí, cadascú ha 

d’actuar des de la seva pròpia realitat. 

Per acabar… Hi ha alguna idea o missatge 

que t’agradaria deixar-nos? 

Ho he estat pensant… crec que la 

mirada femenina i la força de les 

dones tenen molt a veure amb la 

compassió. Compassió en el sentit 

de no estar jutjant sempre i crec que 

això no ho hem de perdre mai.

< < | |

“Hi ha una dita anglesa que diu que el que 
no et mata et fa més fort...”

: :: | 06  



davant la injustícia, el silenci es el pitjor enemic

28 de març de 2006 Las Cruces, Nou Mèxic, Estats Units Simposi de la Justícia Social de J. Paul Taylor
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| diana washington

Mares i un pare 

de víctimes dels 

assassinats de dones 

a Mèxic van assistir 

recentment a un 

acte a la Universitat 

de Nou Mèxic a 

Las Cruces (Nou 

Mèxic) per informar 

al públic sobre 

els seus casos.

Tots van parlar d’anomalies greus en les 

investigacions per part de les autoritats 

mexicanes. I en tots els casos demana-

ven que es fes justícia. “És lamentable 

–va dir Malu García, germana de Lilia 

García Andrade, que va ser segrestada 

i assassinada el 2001- que després de 

12 anys encara siguin necessaris fòrums 

i seminaris com aquest, sobretot perquè 

no hi ha avenços pel que fa a les morts 

sistemàtiques de nenes i dones a Ciudad 

Juárez”. En el cas de la seva germana, tot 

i que les autoritats tenien informació de-

tallada sobre els suposats responsables, 

encara no hi ha cap sospitós a la presó. 

L’FBI d’El Paso, Texas, la ciutat fronte-

rera limítrofa amb Ciudad Juárez, havia 

enviat a Mèxic un informe amb dades 

que senyalaven persones involucrades 

en el tràfic de narcòtics. 

Paula Flores, mare de Sagrario González, 

víctima l’any 1998, va parlar de com les 

autoritats van arrestar un home involu-

crat en el segrest i assassinat de la seva 

filla que va ser empresonat després que 

la família el va localitzar i lliurar a les 

autoritats. Ella diu que encara falten un 

o dos presumptes responsables més, fins 

i tot la persona que es dedicava a tre-

ballar com pollero, algú que passa gent 

a l’altre costat de la frontera, a Estats 

Units, de manera il·legal. 

Eva Arce, una altre senyora, va parlar so-

bre un possible avenç perquè la Comis-

sió Interamericana pels Drets Humans, 

amb seu a Washington, D.C. va accep-

tar revisar el cas de la seva filla. Agents 

federals van ser assenyalats com pre-

sumptes responsables de la desaparició i 

assassinat de Silvia Arce i una companya 

de feina, la seva amiga Griselda Mares. 

Resulta que un dels agents fins i tot ter-

mino una sentència als Estats Units pel 

delicte de tràfic de drogues i pertinença 

als notoris gatilleros, coneguts com a 

Zetas. El que queda clar és que aquests 

casos estan lligats al crim organitzat, i 

que fins ara les autoritats mexicanes ho 

reconeixen com un factor important en 

els assassinats impunes.

| | > >
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Els feminicidis de Ciudad Juárez 

són representatius de les morts de gè-

nere. Han despertat en la comunitat 

internacional un reconeixement que 

alguna cosa inusual passava a la ciutat 

mexicana fronterera que és limítrofa 

amb el primer món. D’una banda crida 

l’atenció perquè els crims es perpetren 

en una ciutat urbana que va créixer de 

manera ràpida i desordenada durant el 

període dels assassinats. A principis de 

la dècada dels noranta, la població era 

de 1,2 milions; ara, segons les xifres 

més recents, és una comunitat de 1,5 

milions. La majoria de les dones a Ciu-

tat Juárez treballen en una de les més 

de 300 maquiladoras, on els paguen 

un sou diari d’una mitjana de 4 dòlars. 

Tothom coneix els crims per la 
impunitat que els marca. Tot i que 

la Procuraduria General de la República 

Mexicana (PGR) va declarar, mitjançant 

un informe a principis de 2006, que el 

tema s’havia resolt, ningú no s’ho va 

creure, i amb raó. 

L’informe pretenia posar fi a un proble-

ma polític abans de les eleccions nacio-

nals a la presidència el mes de juliol. 

Per a molta gent aquestes morts 
–sistemàtiques- són alarmants per-

què passen en una època moderna en 

què suposadament no han de passar. El 

desenvolupament humà hauria de pre-

venir-les. Però no és així. La moder-
nitat no protegeix les dones vul-
nerables, ni a ningú que es converteixi 

en diana d’un govern, com va ser el cas 

de les dictadures, o del crim organitzat 

o d’un assassí en sèrie. També és impor-

tant adonar-se’n que això podria succeir 

en qualsevol lloc i en qualsevol temps. 

El millor exemple d’això en els temps 

moderns va ser Alemanya, un país sum-

mament desenvolupat que, tanmateix, 

va acceptar el moviment nazi. La situa-

ció en aquell país no va ser res més que 

una gran mostra de l’abús de poder. La 

incredulitat d’allò que podia estar pas-

sant, i el silenci que va guardar un poble 

intoxicat per una falsa visió, va portar a 

la mort a mils i mils de persones que van 

ser marginades pel govern.

Té lloc alguna cosa alarmant que me-

reix ser investigada a fons internacio-

nalment. Els feminicidis de dones 
brutalment assassinades per su-
posats estranys s’han estès a di-
verses regions de Mèxic, d’Amè-
rica Central i d’Amèrica del Sud. 
A una regió de Xile, per exemple, s’han 

comunicat al menys 14 assassinats 

de dones joves segons un tipus seriat. 

La pitjor expressió d’això la trobem a 

Guatemala, on en sols un any arriben a 

matar a més de 500 dones. Al Salvador i 

a Hondures també s’han comunicat as-

sassinats de dones de l’estil de Juárez. 

Recentment, els habitants de la capital 

de Mèxic es van alarmar davant diversos 

assassinats de tipus seriat a les rodali-

es. Cinc dones van ser mortes després 

de ser violades, i els seus cossos van ser 

llençats a terrenys sense conrear. Això 

va passar després que un funciona-
ri de la PGR declarés que mai hi 
va haver crims seriats a Ciutad 
Juárez, i que el tema va ser exa-
gerat per activistes i mitjans 
de comunicació. Això no treu el fet 

que els feminicidis s’hagin estès per tot 

Mèxic, a estats com Tamaulipas, Mèxic, 

Morelos, Chiapas, Oaxaca, Guerrero i 

Chihuahua. L’autoritat federal per fi ho 

va reconèixer, i va establir una fiscalia 

nova per indagar els assassinats de do-

nes en tot l’àmbit nacional. Aquesta és 

la part bona. La part dolenta és que es 

crea una fiscalia més a Mèxic sense que 

importi qui nomenen per al càrrec, sen-

se tractar realment de trobar una solu-

ció. Amb el temps hi haurà un diagnòs-

tic preparat amb l’ajut d’acadèmiques i 

xifres policials per dir allò que tothom 

sap. No es tracta d’empresonar els cul-
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pables. La creació de fiscalies especials 

i comissions tenen finalitats polítiques i 

és una manera que tenen els polítics de 

torn de comprar més temps i donar la 

impressió que es fa alguna cosa.

Comparat amb Ciudad Juárez, hi ha 

menys informació sobre la situació en 

aquests altres llocs, i manca investiga-

ció per conèixer els elements comuns i 

els possibles lligams. A Canadà, un país 

que es coneix per ser del primer món, 

han desaparegut unes 500 dones indíge-

nes durant els darrers 20 anys. Segons 

organitzacions no governamentals, nin-

gú sap què els ha passat. Però sí hi 
ha alguna cosa comuna en tots 
aquests llocs. Una cosa que és 
obvia i que podia ser un factor 
recent és la presència dels car-
tels de drogues. En general, aquests 

llocs operen com rutes per al transport 

de cocaïna d’Amèrica del Sud que por-

ten per Amèrica Central i Mèxic als Es-

tats Units. Són rutes del crim or-
ganitzat. Però una cosa que no queda 

clara és que en qualsevol d’aquests llocs 

la víctima sempre és la mateixa. 
Es tracta de dones marginades, 
considerades a les seves socie-
tats com a despulles. Per què no 

pot passar el mateix a Espanya? A Eu-

ropa les dones immigrades són les més 

vulnerables. Els assassins bé podrien 

incorporar aquest grup de dones com a 

víctimes; dones sense protecció ni drets 

legals. Encara més, a Espanya s’han 
detectat dos tipus de persones 
relacionades amb els feminicidis 
de Ciudad Juárez encapçalats durant 

molt de temps pels Carrillo Fuentes, 

Joaquín Chapo Guzmán Loera i alguns 

homes prominents que han assassinat 

dones impunement. Aquestes persones 

feien un passeig o feien negocis? Pel bé 

de tothom són persones que les autori-

tats de qualsevol lloc haurien de vigilar. 

A Mèxic els feminicidis són producte 

d’una col·lusió entre l’hampa i les classes 

que detenen el poder econòmic i polític. 

No n’hi ha prou que els barons del crim 

comprin funcionaris clau per apoderar-

se d’una regió. Ja ho van fer a Mèxic.

Diana Washington Valdez és periodis-

ta mexicanoamericana que viu a El Paso, 

Texas, i és l’autora del llibre Cosecha de 

Mujeres (Océano, 2005) sobre els femi-

nicidis de Ciudad Juárez.

Entre 1993 y 2005,

han sigut assassinades i han desaparegut 

més de 500 dones i nenes a Ciudad Juárez.
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Va ser una producció 

del Centre mateix, que 

va rebre el suport i la 

col·laboració de diverses 

institucions i una molt 

bona acollida crítica i de 

públic, i de la qual se’n 

prepara ara la versió iti-

nerant.

Aquest escrit representa 

una memòria i balanç 

de l’exposició i també 

un agraïment a totes les 

persones que hi van col·laborar, ja que la 

gestació d’un projecte com el de l’expo-

sició és sempre llarga i hi participa molta 

gent -des de la idea inicial fins a l’exe-

cució i, sobretot, la recepció; en aquesta 

també hi han treballat moltes persones 

alhora que d’altres l’han acompanyat. 

Totes eren imprescindibles per dur-la a 

bon port. 

de la idea. La idea inicial va partir de la 

curiositat que, en una trobada informal a 

casa meva [Bea], van mostrar unes com-

panyes per uns llibres sobre Käthe Koll-

witz; els vam fullejar i vaig mostrar-los 

una presentació amb imatges i textos so-

bre aquesta artista que jo havia preparat 

per a una xerrada. Això passava al juny 

del 2004. L’Anna Drets va proposar que 

portéssim al Centre obra de Käthe Koll-

witz; jo, prudent en excés com sóc,  m’hi 

vaig mostrar reticent (“portar obra de 

Käthe Kollwitz!”), però la Mercé Carbo-

nell ho va donar per fet: havíem de portar 

la proposta a les comis-

sions, a la permanent... 

L’endemà parlava amb 

la Mireia Bofill, que ho 

va acollir amb entusias-

me i des d’aleshores no 

van deixar de recordar-

me que havia d’escriure 

un  projecte, que havia 

de tenir cura d’aquesta 

exposició.

Quan em vaig decidir, 

totes les meves recan-

ces van desaparèixer i en lloc de “confor-

mar-me” amb la idea que havíem tingut, 

vaig entossudir-me a donar a l’exposició 

més amplitud, més contingut; volia que 

fos una proposta que anés més enllà de 

mostrar l’obra d’una artista per molt me-

ritòria i immensa que aquesta fos. 

Què em deia a mi l’obra de Käthe Ko-

llwitz? Jo hi veia, hi veig, pietat, pietat 

per la humanitat, i denúncia dels mals 

que l’assetgen, especialment les guerres, 

Entre el 3 de novembre i el 29 de 

desembre a l’Àgora del Centre de Cultura 

de Dones Francesca Bonnemaison s’hi 

va exhibir l’exposició Deposeu les armes! 

Tres creadores contra les guerres: Bertha 

von Suttner (1843-1914), Käthe Kollwitz 

(1865-1945), Marga Ximenez (1950).

creadores
contra les guerres
a l c e n t r e d e c u l t u r a d e d o n e s f r a n c e s c a b o n n e m a i s o n
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tot i saber que és més 

ampla i carregada de 

significats que aquests 

que a mi em criden 

l’atenció i m’emoci-

onen. Käthe Kollwitz 

sempre va voler que la 

seva obra tingués una 

finalitat, fos útil, aju-

dés a combatre i eradi-

car l’explotació i la vi-

olència; en aquest sen-

tit va  treballar amb la 

mateixa intenció que 

moltes altres dones, artistes o no, paci-

fistes, anònimes o conegudes, que ahir i 

avui, arreu, proclamen que un món sense 

guerres és possible. 

Se’m va acudir que al costat de la Käthe 

Kollwitz s’hi podia mostrar l’obra d’altres 

creadores compromeses en la secular 

defensa femenina de la pau i la data del 

2005 -hi érem a les portes- em va servir 

un nom: Bertha von Suttner, escriptora i 

activista de la pau que el 1905 va rebre  

el Premi Nobel de la Pau. Posar-les l’una 

al costat de l’altra, l’obra plàstica de Koll-

witz, la literària de Suttner, eixamplava, 

enriquia el projecte. Sabia però que una 

exposició històrica, que mirava només el 

passat, deixava sense veu les dones que 

ara continuen defensant la pau amb el 

seu treball. No vaig haver de rumiar mas-

sa, tenia ben present la força de La vuite-

na arma amb què Marga Ximenez ens va 

sorprendre el 2000. 

Reunir aquestes crea-

dores en una exposició 

que agafés com a lema 

el títol de la novel·la 

que havia fet mundial-

ment famosa Bertha von 

Suttner, Die Waffen nie-

der! –un Deposeu les 
armes! inèdit que vam 

haver d’inventar, ja que 

l’obra s’havia traduït al 

català- era una forma de 

proposar un  diàleg que 

inclogués no només les 

tres creadores sinó també al públic vi-

sitant. Una proposta que enllaçava amb 

l’enfocament que des dels inicis s’ha do-

nat a l’àmbit de la recuperació de la me-

mòria com un dels eixos vertebradors del 

Centre de Cultura de Dones.

de la producció. Centrat ja el nucli te-

màtic de l’exposició en múltiples reu-

nions, les autores d’aquest text, Mireia 

Bofill i Bea Porqueres, vam fer créixer 

l’abast del projecte, sovint astorades 
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davant les dimensions que anava pre-

nent: havien de venir obres d’Alemanya, 

d’Àustria –cosa que requeria del concurs 

d’institucions internacionals- i de molts 

indrets de Catalunya;  volíem un catà-

leg que contingués textos d’autores que 

aportessin elements de reflexió sobre els 

objectius de l’exposició i les obres que es 

mostrarien a l’Àgora; calia fer recerca so-

bre la recepció que l’obra de Bertha von 

Suttner havia tingut a Catalunya; pensà-

vem donar el màxim d’elements sobre 

les autores que s’exposarien en el poc 

espai de què disposàvem; somiàvem una 

presentació, austera però d’acord amb la 

grandesa de les obres que emmarcava; 

ideàvem activitats paral·leles, formes de 

difondre i fer arribar al màxim de públic 

possible  l’exposició. L’equip havia de ser 

potent i ho va ser: a més de les dones que 

treballen al Centre, calia la contribució 

de bones dissenyadores, d’una experta 

en premsa, de traductores i correctores, 

de persones que contribuïssin al muntat-

ge, a més de la confiança de les institu-

cions que prestarien les obres. Tot es va 

anar aconseguint: aportacions valuoses i 

generoses, engrescades pel projecte que 

proposava el Centre de Cultura de Do-

nes Francesca Bonnemaison i confiant-

hi. Anomenar-les totes i cadascuna és 

impossible si no volem incórrer en oblits 

injustos per molt involuntaris que siguin. 

De gener a novembre el ritme de treball 

va ser trepidant. S’alternaven ensurts i 

alegries. Dels primers, alguns de grossos: 

amb els terminis ja a sobre, no arribava 

cap resposta definitiva del propietari de 

les obres de Käthe Kollwitz; ja decidides 

a agafar el vol més barat a Berlín, el do-

mini de l’alemany de la Mireia ens ajuda 

a salvar la situació: conversa telefònica  i 

tot aclarit, a més amb l’afegit que l’entu-

siasme que li procura conèixer l’abast de 

l’exposició i del projecte mateix del Cen-

tre de Cultura de Dones el porta a oferir 

un article per al Catàleg sobre els vincles 

entre Bertha von Suttner i Käthe Kollwitz.  

De les segones, algunes de sorprenents: 

visionat de la pel·lícula que el 1914 es va 

fer a partir de la novel·la de Bertha von 

Suttner i, sense esperar-ho, sense tenir-

ne cap notícia, s’obre amb unes imatges 

de l’autora despatxant correspondència 

uns mesos abans de morir... gira el cap 

i la seva mirada es creua amb la nostra, 

una emoció que repetirem cada cop que 

es projecti a l’Àgora.

de la recepció. El llibre de visites i algu-

nes ressenyes aparegudes a la premsa 

tot i ser laudatòries donen un pobre tes-

timoni de la bona acollida que Deposeu 
les armes! va tenir; més rics han estat 

comentaris de viva veu i el significat 

que per al Centre ha tingut la realització 

d’aquesta exposició. 

Per al Centre, produir Deposeu les ar-
mes! ha significat un repte i l’acceptació 

d’un risc. Acceptar els reptes i posar-se 

en situació de risc són, pensem, símp-

tomes d’obertura i de maduresa, a més 

dels ingredients imprescindibles de tot 

treball intel·lectual. Obertura a àmbits 

nous que transcendeixen el grup de col-

laboradores i de públic assidu al Centre.  

Maduresa després de dos anys de treball 

intens i ambiciós amb l’objectiu d’oferir 

propostes amb sentit que surten del fe-

minisme i s’adrecen al món, transcendint 

la reivindicació per mostrar producció de 

dones que no demanen sinó que donen. 

En resum, Deposeu les armes! ha estat 

una passa en el trajecte, en el transcórrer 

del Centre; en paraules de Teresa Sanz 

a la Presentació del catàleg: “Aques-
ta exposició i les activitats que 
l’envolten són el resultat d’una 
manera de fer però també una 
proposta clara i oberta de con-
tinuar fent.”

t r e s c r e a d o r e s c o n t r a l e s g u e r r e s !

:: :: :: | 12  
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què entenem per cultura de dones? El treball i les relacions de les 

dones al llarg de la història són fets que sempre han reclamat visibilitat 

i han emmarcat una manera de fer que, en realitat i com totes sabem, 

sosté el món. Però és necessari saber distingir la singularitat d’aquesta 

cultura, impossible de ser reduïda a igualtats o a diferències respecte al 

model únic patriarcal. La paraula distinció és sinònima de visibilitat i té 

un sentit més autònom que el de diferència, concepte més comparatiu. 

Per una altra part, el contrari de distinció no és igualtat, és confusió. 

Sortir de la confusió que el patriarcat tan bé ha sabut rendibilitzar i di-

buixar amb claredat el món que volem és el desig fonamental del fe-

minisme. En aquest sentit, el Centre de Cultura Dones (CCD) vol 

recuperar, tenir cura, promoure les produccions de les dones i donar una 

importància especial a les pràctiques concretes, per tal de distingir i fer 

ben visible el que tenen d’específic i d’innovador. Per això no estableix 

competència amb altres centres de cultura; ben al contrari, es distingeix 

de qualsevol altre pel que fa i com ho fa.

Els continguts culturals del CCD tenen un àmbit de diversitat il·limitada 

que es va configurant a partir de les demandes i treballs de les dones 

i dels grups. Hi ha però tres eixos temàtics, no exclusius ni excloents, 

que vertebren el procés des dels inicis de la reivindicació de l’espai: 1r. 

el centre de cultura de dones
Francesca Bonnemaison: continuïtat i revolta.

La iniciativa particular i valenta d’una dona de 
principis del segle passat, Francesca Bonnemaison, 
i la reivindicació del seu llegat per part del 
moviment de dones de Barcelona van generar, fa 
dos anys, l’existència del primer centre de cultura 
de dones de Catalunya i de l’Estat espanyol.

La recuperació de la memòria amb 
el reconeixement, investigació i 
extensió de l’obra de tantes dones 
silenciades fins ara; tenim una 
llarga i rica genealogia distintiva. 
2n. La reflexió sobre la nostra 
subjectivitat i el nostre cos, tan 
inexplorat per nosaltres com 
colonitzat per d’altres: el cos és la 
nostra materialitat irreductible 
de distinció. 3r. La pràctica de la 
llibertat femenina, que inclou tots 
els actes d’insubmissió respecta 
al patriarcat, però va més enllà, 
reflexiona i busca les pràctiques 
resolutives de les dones que 
configuren en gran mesura la 
nostra política distintiva.

El CCD defuig de l’obra d’art única, pa-

ralitzada en el temps, i busca i promou 

l’acte cultural dinàmic, participatiu, in-
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serveixi de guia i referència, on els vincles sentits afectivament mantinguin la confiança 

en la nova relació política...

Però aquesta pràctica no és fàcil, ni lleugera. Dins de l’espai del CCD, aquell desig 

comú s’ha concretat en diversos processos i ritmes. La pràctica de la diversitat 
no és senzilla i la participació es materialitza en una complexa cruïlla de 
gestos: les dones més grans reclamem la memòria per restituir sentit al passat, i 

sentim a vegades el fer de les joves com una amenaça de precipitació i oblit. Les joves 

reclamen acció, innovació i porten la història de les grans, sovint, com un pes, com 

un monument com diria Luisa Muraro. Els ritmes de reflexió i debat no corresponen 

als ritmes de decisió necessaris per realitzar projectes i terminis. Les institucions ens 

donen suport (diners) però ens reclamen una insuportable burocràcia. Les treballadores 

assalariades tenen una feinada i les voluntàries no troben sempre la feina que els 

agradaria fer. Es realitzen un munt d’activitats, però no trobem temps per discutir amb 

calma el projecte global del Centre i la seva complicada gestió… I de vegades tornem 

a caure en la confusió i discutim i ens barallem encara amb fantasmes patriarcals, en 

una permanent re-volta. 

La construcció col·lectiva d’una gestió oberta, participativa, diversa, plural i autònoma 

i a la vegada resolutiva, responsable i àgil es converteix en el repte “cultural” més gran 

i ambiciós no sols pel CCD, sinó també pel moviment de dones de la nostra ciutat. 

I la seva resolució serà fonamental per a la continuïtat de la nostra valuosa política 

d’espais.

dos anys d’aprenentatge, activitats i produccions. Paradoxalment, la cruïlla de 

diversitats, edats i disciplines ens ha suposat, en canvi, una  pràctica molt rica pel que 

fa a les produccions artístiques i a la dinàmica de les relacions afectives. La participació 

de moltes dones en els diferents projectes i l’augment de sòcies i d’un públic molt 

variat dóna a la Bonnemaison l’aspecte quotidià d’una plaça de trobada.

Al llarg d’aquests dos anys s’han equipat els diferents espais del Centre: sala de 

postproducció d’àudio i de vídeo; estudi d’enregistrament amb capacitat d’emissió de 

ràdio per Internet; aula de formació en tècniques audiovisuals, aulataller polivalent per 

a la realització de treballs en el camp de les arts plàstiques i per a cursos i feminaris 

terdisciplinari, contagiós, on el procés 

productiu compartit pot ser tan impor-

tant o més que l’obra prevista. Busca 

l’acció cultural inacabable, generadora 

per excel·lència. I les nostres relacions, 

les trobades, els cursos, els tallers, els 

vincles amb altres grups o espais de do-

nes, la pràctica de la tertúlia, del conflic-

te, la discussió, la reflexió política com-

partida, etc., tot això és tan important 

o més que els altres objectes culturals, 

perquè pensem que la nostra cultura es 

distingeix per donar valor central a les 

relacions socials.

participació i diversitat. El procés 
d’alliberament femení en què 
s’inclou la consecució d’espais 
propis, és una força molt potent 
i irreversible. El moviment de dones 

n’ha fet d’això una política: la política 

d’espais. Aquests espais son somnis i 

deixen de ser-ho quant s’hi practica la 

llibertat femenina.

El desig dels col·lectius de dones pel 

que fa a la gestió i a la participació, 

és clar en la teoria: reclamem una 

estructura horitzontal, enxarxada, on les 

relacions creatives siguin el centre de tot 

projecte, on allò personal sigui matèria 

d’enriquiment i ampliació dels límits 

d’allò polític, on la participació sigui 

lliure i diversa, on l’autoritat reconeguda 
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(sic), equipada també amb ordinadors per a cursos introductoris a l’ús de les TIC; espais 

de trobada i sala polivalent per a exposicions i altres activitats, etc.

S’han impartit cursos de formació i tallers d’aprenentatge de tècniques audiovisuals, 

amb professores de fama reconeguda i una gran afluència de dones joves. Moltes 

alumnes han fet projectes i muntat equips joves de noves creadores (destaquem entre 

d’altres el taller de documentals de la professora Belkis Vega). La Bonnemaison ha 

produït ja diversos documentals i vídeos que han començat la seva itinerància arreu 

de Catalunya. 

L’emissió de Radio Paca per Internet s’ha convertit en una eina de creació d’opinió, de 

reflexió i de diàleg entre les dones i els grups de dones.

S’han fet diverses exposicions de pintura (també en l’espai virtual) i diverses exposicions 

de realització pròpia (seguint l’eix de recuperació de la memòria) que han tingut gran 

ressò i han anat acompanyades de tallers, debats i conferències, i han començat també 

el seu format itinerant: Núria Llimona, Deposeu les Armes! Dones en lluita per un altre 

món possible. 

S’han fet feminaris, tallers, trobades d’intercanvi cultural, presentacions de llibres 

i revistes de dones, recitals poètics -amb especial participació de dones joves- 

videofòrums, debats. Moltes d’aquestes activitats han estat dutes a terme en 

col·laboració amb altres entitats com Ca la Dona, Xarxa Feminista, Drac Màgic, Grup 

d’Escriptores del Pen, Seminari Dones i Filosofia, Duoda, Projecta Vaca, Marxa Mundial 

de Dones, Llibreria Pròleg, etc. 

Tenim ja tres publicacions pròpies (dos catàlegs de les exposicions i un llibre amb 

els textos que ens van regalar totes les poetes que van participar a l’Agora Poètica 

inaugural del Centre).

Hem volgut posar els espais i els recursos del Centre a l’abast de les creadores i de 

totes les dones interessades d’arreu de Catalunya (Projecte PARADOXES) i hem posat 

en marxa la creació d’una base de dades audiovisual destinada a documentar les 

activitats dels grups de dones del nostre país (Projecte CASSANDRA).

La Bonnemaison comença a tenir fama 

i reconeixement a nivell internacional: el 

Festival de Teatre internacional de dones 

Magdalena Project ha triat Barcelona 

com a seu de la seva gran trobada del 

2007, degut a l’existència del Centre de 

Cultura de Dones.

Només amb dos anys de vida el 
Centre s’està convertint ja en un 
marc cultural distintiu i referencial 
i està generant un públic, cada 
vagada més extens i més jove, 
vinculat, per fi, a un procés de 
reconeixement de la cultura de les 
dones. 

Aquest és, sens dubte, el sentit de la 

nostra continuïtat i de la nostra revolta: 

si sostenim el món, també podem 
canviar-lo amb la riquesa de la 
nostra diferència (i de les nostres 

diferències), exposar la nostra distinció i 

desenvolupar el desig comú de practicar 

obertament la llibertat femenina.

h t t p : / / w w w. b o n n e m a i s o n - c c d . o r g /
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La casa actual, amb els seus gairebé 

500m2, fa temps que no té prou espai per  

donar cabuda a tots els grups i activitats 

de Ca la Dona, que van creixent cada 

any. En un moment determinat, Tamaia va 

marcar el punt de sortida d’aquest Projec-

te. L’Associació Tamaia ja no podia conti-

nuar desenvolupant la seva feina a l’actual 

casa, on la pressió de “l’amuntegament” 

dels grups i projectes començava a reper-

cutir en la feina tant de Tamaia com de la 

resta de grups i espais de la casa. 

Vem decidir posar-nos plegades a la re-

cerca d’una casa més àmplia per a totes, i 

així hem aconseguit la cessió d’un edifici 

de titularitat pública, amb uns 1800 m2 

útils, a canvi de rehabilitar-lo. És una casa 

antiga, plena d’història, plena de racons, 

escales i pisos que s’han anat sobreposant, 

modificant i encaixant al llarg dels segles, 

per donar lloc a una construcció polimòr-

fica... molt adequada per a nosaltres. La 

rehabilitació, però, no serà senzilla, ni pel cost, ni pels requisits, ni pel que suposarà 

aquest trasllat per Ca la Dona, però també pel Moviment Feminista.

Caldran moltes mans, moltes energies i il·lusions, la implicació i les idees de moltes 

dones i grups per dur endavant aquest procés i, també, no cal dir-ho, molts diners. Una 

inversió en esforços i il·lusions que, per tenir sentit, ha d’implicar gran part del 

Moviment Feminista (voldríem dir tot el MF...).

El repte, però, no és només la rehabilitació en si, sinó la manera com duem a 

terme el procés, com serà la Ca la Dona del carrer Ripoll, quin serà el paper 

d’aquella Ca la Dona a Catalunya, o com repercutirà en el Moviment Feminis-

ta. I això, en un context diferent al de dècades anteriors, tant per Ca la Dona 

com pel MF.

Per entendre aquest procés hem de tenir molt presents certes característiques 

que fan que Ca la Dona sigui com és. Perquè sense elles, el Projecte possible-

ment perdria sentit. I perquè amb elles, el camí que hem de recórrer fins 

al carrer Ripoll es fa complex, però també inclusiu, enriquidor, divers, 

il·lusionador… Es tracta d’un seguit de característiques que fan 

que Ca la Dona sigui pràcticament (o del tot) única. 

Una d’elles, que sembla òbvia però que és molt rellevant en un espai 

multiforme com el nostre, és que pot representar coses diferents per 

a cada una de nosaltres en funció de quina sigui la nostra participa-

ció a la casa (com a espai de trobada esporàdica, com a espai 

de treball des d’un grup de dones, com a lloc d’acollida, 

d’assessorament, com a segona casa, etc.), i de qui-

na sigui la manera com entenem i 

com ens situem en la par- ticipació 

política (des dels par t i t s , 

des de 

i ara, ripoll?!!?

En aquest número de la 
revista Ca la Dona, dedi-
cat a espais de dones en 
moviment i als reptes 
que tenim pel davant, 
hem de parlar, per força, 
del Projecte. “EL PROJEC-
TE”, en lletres ben grans.
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moviments socials autònoms, a espais mixtes, a altres grups de dones, etc.). De manera 

que hem de tenir en compte que el que cada una de nosaltres busquem, valorem o criti-

quem de Ca la Dona pot ser diferent, però que totes nosaltres som Ca la Dona.

Una altra d’aquestes característiques, relacionada amb l’anterior, és que a la casa es tro-

ben, convergeixen i dissenteixen dones i grups de perfil polític i sociocultural prou divers 

(i entenguem polític, en el text, com a participació en la polis, en la ciutat).  En el treball 

des de la convivència – crisis incloses- amb una gran diversitat de dones, és una casa on 

descobrir la radicalitat de la diferència. Ja que on la diversitat és legítima, on la diferència 

no suposa jerarquies, les estructures de poder trontollen. 

Juntes hem viscut diferents processos de canvi i de creixement, hem guanyat i també 

hem perdut algunes coses en el camí, i ens hem convertit, al llarg d’una trajectòria de 18 

anys, en un espai central del feminisme a Catalunya, i en un microcosmos d’experimen-

tació d’alternatives polítiques. I ara estem davant d’un moment en què podem créixer 

i madurar i en què el moviment feminista s’ha de veure amplificat. Però és també un 

moment que pot generar crisis i dificultats. 

El fet que Ca la Dona vulgui ser la casa de totes i s’hagi fet a partir del treball de dones 

i grups tan diferents, ha suposat, durant tots aquests anys, que sigui central a la casa 

el manteniment d’una autonomia clara respecte dels partits polítics i les institucions 

públiques. Sempre des de l’exercici de la nostra capacitat d’incidència en la política del 

feminisme. Actualment, amb el govern tripartit, amb la incorporació en les institucions de 

dones feministes, i amb la visibilitat que al llarg de la darrera dècada han anat guanyant 

progressivament les polítiques per a les dones, l’autonomia ha continuat i ha de continu-

ar caracteritzant-nos, sense minvar la nostra capacitat d’acció, crítica i d’incidència. Més 

encara, davant el procés de la nova casa, que durà a una Ca la Dona més potent (amb 

més capacitat de poder fer) i, per tant, també més cobejada. 

La nova casa tindrà sentit si continuem construint un projecte radicalment feminista 

compartit per cada vegada més dones i grups.  Un espai que s’esforça per basar-se en 

la confiança i en la complicitat, un espai d’experimentació, de vivències, de “poder fer”. 

Com diem en el fulletó, un espai des d’on “canviar el nostre lloc en el món”.

Però la nova casa serà, també, si entenem 

que Ca la Dona és a la vegada un espai 

de conflicte. I aquesta possiblement sigui 

una altra de les nostres característiques.  

El feminisme suposa un qüestionament 

de l’ordre social, però a més ens posa en 

conflicte a totes i cadascuna de nosaltres, 

la nostra identitat i la nostra manera de 

créixer i relacionar-nos amb el món (no-

més cal pensar en les úlceres que s’obren 

amb debats, per exemple, com el de la 

regularització del treball sexual).  A això 

hem d’afegir  que el treball en xarxa i des 

de la diversitat du també a la dissensió, 

una dissensió que serveix per enriquir-nos 

i desenvolupar-nos.  Però si no situem la 

dissensió i el conflicte a l’arrel de l’expe-

riència, en una societat que pretén preci-

sament el mínim de dissensió, el desacord 

pot generar violències (qui no ha estat en 

assemblees on la discussió du a enfronta-

ments?). El treball des de l’equitat, des de 

la insubordinació de gènere, deixa espai 

pel dissentiment. I en un procés com el de 

la nova casa, llarg i que totes vivim com a 

crucial, una bona gestió de la crisi i el con-

flicte pot arribar a ser realment important, 

i convertir-se en un repte. 

Un altre dels elements característics de 

Ca la Dona és el seu funcionament. Les 

decisions passen per l’assemblea i per la 

comi (l’espai de gestió i decisió quotidi-

ana) i es gestionen bàsicament des de la 
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secretaria (l’espai de treball remunerat). 

La comi té un funcionament obert, i per 

pertànyer-hi només cal tenir certa dispo-

nibilitat de temps i el compromís de fer 

feina. A la vegada, cada grup té el seu 

funcionament que no passa ni per la se-

cretaria, ni per la comi ni per l’assemblea, 

però que ha de ser compartit per totes. La 

gestió passa també per altres llocs: les co-

mis ampliades, els correus-e, les idees que 

arriben a través de vies diverses… tot això 

que genera una xarxa que acaba confluint 

en els grups, la secretaria, la comi i l’as-

semblea. Treballem basades en tot un se-

guit de normes i criteris no escrits, que es 

van construint per la reflexió i la política 

diària, que acaben configurant un seguit 

de costums i una mena de sentit comú de 

la convivència a la casa, sense uns espais 

de control rí-

gids. Seguim 

la política feminista que promou una participació i gestió poc jerarquitzada i normativit-

zada, i que es fa possible gràcies a la idea que Ca la Dona la fem i en tenim cura entre 

totes les que hi passem –i això s’aplica des de a la neteja de plats i gots fins a la manera 

com es prenen les decisions a l’assemblea o la comi.  Relacionat amb això, el treball 

remunerat és sempre el mínim, ja que és el treball de totes el que ha de fer funcionar 

la casa.

Davant el procés de la nova casa, aquesta forma d’organització, com a experiència po-

lítica transformadora que valorem però que també hem de millorar, es converteix en 

un altre dels reptes de futur: com farem possible aquest funcionament a una casa que, 

només pel que fa a l’espai físic, el triplica? Què suposarà a nivell econòmic? Com reper-

cutirà una gestió més complexa a la secretaria, a la comi o a l’assemblea? Suposarà un 

major nombre de treballs remunerats i, si és el cas, com els sostindrem econòmicament? 

Generarà desequilibris en els diferents espais de gestió de la casa? I com continuarem 

fent que la casa sigui sentida com una casa? Com continuarem els grups compartint i 

fent nostres tots els espais? En definitiva, com farem perquè Ca la Dona continuï sent 

Ca la Dona, però amb més grups, sòcies, projectes, espais, etc.?

Podríem omplir més i més pàgines recollint els reptes que se’ns plantegen davant el Pro-

jecte de la nova casa (segur que totes tindreu al cap, per exemple, el finançament). 

Queda molt per fer, i és millor que ho anem definint totes plegades. Continuant 

amb el treball en xarxa, des de la transparència i la confiança, des 

de l’autonomia, des de les diferències, des del consens i la dissen-

sió, des del posar-nos en qüestió, amb la indispensable reunió 

de les idees i il·lusions, dels treballs i els esforços de cada cop 

més dones 

i grups.

 i 
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 i racons i raconetsHem volgut recol·lectar alguns racons del país on les dones hem creat o 

hem fet nostres, sigui ara, històricament, físicament o simbòlica. Ens en 

deixem un munt, però l’espai és limitat. Només volíem fer un reconei-

xement a totes les dones que han obert aquests espais de dones i per a 

dones en els darrers 30 anys i a les que segueixen bastint nous projectes 

que obren nous espais d’acció, reflexió i trobada.

de Barcelona

La Mostra va néixer fa 14 anys de la 

mà de Drac Màgic i ha anat creixent 

i s’ha anat consolidant com un espai 

que ens obre l’estiu. Podem trobar 

les novetats cinematogràfiques de 

les directores del moment, la majoria 

d’elles poc conegudes i amb poques 

possibilitats que veiem les seves es-

trenes al país, però també té un espai 

de recerca important pel que fa a les 

recuperacions i les directores pione-

res.

Si bé a l’inici era un espai d’exhibi-

ció de les produccions cinemato-

gràfiques de dones, ha anat obrint 

seccions monogràfiques o concretes: 

Pioneres, que recupera les primeres 

pel·lícules de cineastes gairebé des-

conegudes com Lois Weber, Alice 

Guy o Rosario Pi. Clàssiques, que ens 

ha anat descobrint el cinema com-

promès de Chantal Ackermann o el 

màgic d’Ulrike Ottinger. Altres secci-

ons són: Feminismes, de dones que han desenvolupat la via cinematogràfica com a 

espai d’expressió del seu pensament; Panorama ficcions i Panorama documentals 

que, com ja se’ns indica, fa un repàs de l’actualitat en els dos gèneres. Enguany 

s’obren dues noves seccions: Violències i resistències i treballadores globalitzades.

La Mostra és un espai agradable, obert, actiu i dinàmic amb espai dins i fora de la 

sala d’exhibició per al diàleg i el debat. Aquest any les dates de la mostra són del 9 

al 18 de juny a la Filmoteca de Catalunya.

Mostra de Cinema de Dones

badalona

Les dones que formen part del Col·lectiu es van conèixer cursant la segona edició 

del Màster Interdisciplinari sobre Violència Domèstica i van fer les pràctiques a 

l’Associació Tamaia.

Una d’elles és originària de Badalona i sabia que no hi havia cap recurs específic de 

suport psicològic per a dones en situacions de maltractament en aquesta ciutat.

Aprofitant que un petit local d’un familiar va quedar-se sense llogater es va adaptar 

per fer un despatx una mica polivalent que és on ara són ubicades.

Es van reunir sis companyes i van començar a treballar per tirar endavant el pro-

jecte Lilith. Per a elles ha estat i és molt interessant l’experiència de crear un espai 

nou com aquest i d’aprendre a moure’s a través dels diferents recursos amb què les 

dones hem de posar-nos en contacte en aquests casos. 

De cara al futur, el projecte de Lilith 

és organitzar un espai de tertúlies fe-

ministes, ja que moltes dones ara no 

estan organitzades i potser a partir 

d’aquest petit espai físic podrien tor-

nar a fer xarxa.

Si voleu posar-vos en contacte amb 

elles podeu fer-ho els dimecres i di-

jous a la tarda al tel. 93 389 12 89.

COL.LECTIU LILITH, Associació de Dones contra la Violència de Gènere
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Pangea neix a Catalunya el 1994 per 

oferir a les associacions civils els ser-

veis telemàtics de comunicació que 

començaven a estar disponibles. Una 

motivació important del naixement de 

Pangea va ser proporcionar accés a les 

conferències electròniques internacio-

nals que oferien grups com Greennet i 

IGC, membres d’APC (Associació per al 

Progrés de les Comunicacions) creada 

el 1990. Pangea va entrar el 1995 a 

formar part d’APC.

L’APC és una xarxa internacional d’organitzacions cíviques que faciliten i assisteixen a grups i particulars que treballen per la pau, els 

drets humans, la protecció del medi ambient i per millorar la situació de les dones a través de l’ús estratègic de les Tecnologies de la 

Informació i Comunicació (TIC), inclosa Internet.  Actualment les seves activitats estratègiques són les polítiques de comunicació i 

informació, els usos estratègics de les TIC per al canvi social, el desenvolupament, la formació, i l’assistència a les xarxes de dones.

L’Espai de Dones no és una associació en el sentit tradicional, ja que va néixer directament com a node d’aquesta xarxa global i no 

està format per sòcies sinó per voluntàries que col·laboren entre si o amb l’APC WNSP per projectes. Un projecte sempre obert és el 

manteniment de la web de l’Espai de Dones que va ser també el projecte amb què es va iniciar la seva participació en aquesta xarxa 

l’any 1998, com a fruit de la voluntat 

de Pangea d’avançar en aquesta línia 

estratègica d’APC.

La web de l’Espai de Dones de Pangea 

és un centre d’informació per Internet 

sobre les experiències i el coneixement 

de les dones. L’objectiu general de la 

web és promoure entre els grups de 

dones l’accés i l’ús estratègic de les TIC 

i el coneixement sobre les polítiques de 

les TIC que poden afectar-les, així com 

difondre les informacions, activitats de 

solidaritat i recursos que els poden ser 

útils.

Espai de dones de Pangea

El 6 de juliol de 1977 s’obre laSal, Bar-Biblioteca Feminista, al carrer Riereta, 8 de 

Barcelona. Formàvem el col·lectiu autogestionari: Carme Cases, Mari Chordà, María 

José Quevedo, Sat Sabater i Montse Solà. Moltes dones ens van donar el seu suport 

a la barra, a la biblioteca, a la música viva, a l’hora de fer els comptes, també a la 

d’estimar.

L’activitat de bar, sala de lectura, centre d’informació i d’intercanvi es combinava 

amb tot tipus d’activitats i de tallers: literatura, cuina, antropologia, pintura, mecà-

nica de cotxe, i... festes, moltes festes.

Va cobrir la necessitat imperiosa que teníem les dones de trobar-nos, de disposar 

d’un espai propi obert al carrer. Ens va donar la possibilitat de tot tipus d’expressió i 

de crear plataformes d’acció per conquerir una identitat individual i col·lectiva.

Va ser un espai de gaudi, amb tot el potencial revolucionari que té el plaer.

laSal, Bar-Biblioteca Feminista

                 Ja fa més de 6 mesos 

un grup de dones i lesbianes (com elles mateixes es defineixen)van començar a 

pensar com construir un espai autònom i des-controlat on experimentar els límits i 

les possibilitats del pensament feminista.  Finalment van decidir ocupar una casa al 

carrer Arc del Teatre. Allà ara ja s’hi reuneixen 4 grups feministes, un grup de wen 

do (autodefensa feminista), s’hi fan tallers de pornografia i està en preparació una 

biblioteca-centre de documentació, un laboratori audiovisual i tallers de Linux.

Tenen moltes ganes d’entrar en contacte amb altres feminismes i anar construint 

una societat antipatriarcal.

Es reuneixen els dilluns a les 8 del vespre. La seva pàgina web és: www.mambo.

pimienta.org

MAMBO (momento.autonomo.de mujeres.y bolleras.osadas)
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El mes de juny de l’any 1990 es va 

celebrar a Barcelona la IV Fira Inter-

nacional del Llibre Feminista i l’any 

següent, el 1991, obre les portes la 

llibreria Pròleg al carrer Dagueria, 13 

de Barcelona. Amb els anys, malgrat 

les dificultats inicials i les constants 

crisis del sector llibreter, Pròleg es va 

anar consolidant com a espai femi-

nista i actualment s’ofereix com a 

llibreria especialitzada amb sala d’ex-

posicions i activitats culturals. S’ha 

convertit en un punt de referència obligat per a les dones i també per a les editorials 

quan han de fer la presentació d’obres escrites per dones. De tota manera, en parlar 

de llibreries de dones, cal recordar la primera que es va obrir a l’estat espanyol, any 

1977 al carrer Lledó, que va lluitar per subsistir fins l’any 1982 i també podríem 

citar-ne d’altres. En tots els casos de les llibreries, en tractar-se d’espais constituïts 

en forma d’empresa, les dificultats econòmiques són la pedra de toc.
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     laSal, edicions de les dones neix, el 1977, al bar del 

mateix nom quan Mari Chordà, Mariló Fernández, Isabel Martínez i Isabel Monte-

agudo, entre te, xocolata i cafè, decideixen tirar endavant la primera Agenda de 

les Dones per a l’any 1978. L’èxit d’aquesta petita joia –que ja compta amb la col-

laboració de les dibuixants Montse Clavé i Elsa Plaza i amb el còctel de recuperació 

d’avantpassades, reivindicació, inscripció de la història present, humor, adreces, i 

altres- les anima a crear l’editorial que, un any més tard, s’instal·la tot just al da-

vant, al carrer de la Riereta, 13 de Barcelona.  

El col·lectiu va canviar sovint. S’incorporen per ordre cronològic: Mireia Bofill, Maria 

Bauçà, María José Quevedo, Carme Cases, Mercè Fernàndez, Montserrat Abelló, 

Isabel Segura i Goya Vivas, mentre van sortint altres dones més o menys compas-

sadament. 

Als sis anys es trasllada al carrer València, 226, on també hi munta llibreria. Aquí 

baixarà persiana el 1990, amb molt de dolor de tot el grup per no saber fer la 

transició.

laSal va endegar 7 apartats: Agenda, 

Narrativa, Poesia, Assaig, Cuadernos 

Inacabados i la col·lecció Clàssiques 

Catalanes. A més, va publicar un con-

te infantil, un Almanac de les Dones 

del grup feminista de cultura (1979) i 

un llibre objecte. 

Com diu una Puma molt estimada: 

les seves publicacions van canviar les 

nostres vides.

laSal, edicions de les dones

Pròleg

En aquest llibre po-

dem trobar l’anàli-

si del creixement i 

evolució paral·lela 

del moviment lèsbic 

i el feminista. Serà 

un text de referència 

perquè és exhaustiu 

però també perquè 

és cru i no estalvia 

crítiques. En primera 

persona, com a femi-

nista i com a lesbia-

na, Beatriz Gimeno 

fa un repàs d’aquest 

camí comú i també 

ple de divergències 

en molts moments.
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Després de la dita transició democràtica, 

vint-i-cinc anys no han estat suficients 

perquè el lideratge de les dones en les 

propostes de transformació social sigui 

reconegut políticament i socialment. El 

fet de recuperar aquesta història sense 

maquillatges i fer visible el paper i apor-

tacions de les doblement invisibles, les 

dones lesbianes, era una necessitat. Per 

què el fet de ser un moviment horitzon-

tal, transversal, transformador ens fa 

exemptes de conflictes i contradiccions? 

És real el que algunes lesbianes feminis-

tes reivindiquen pel que fa a la manca 

d’espai dins el moviment? És l’espai de 

relació entre dones un camí de roses? 

Totes les teories són vàlides? El gènere 

ens és suficient com a categoria analítica 

total? L’autora no ens desvetlla solucions 

però sí que es compromet profundament 

amb les seves reflexions.

gimeno analitza de forma profunda les 

relacions polítiques entre el moviment 

de lesbianes i el moviment feminista, 

com el feminisme reconeix la importàn-

cia estratègica de l’opció homosexual, 

el compromís mutu és inevitable, dones 

amb consciència sota la norma patriarcal 

i heterosexista. Les lesbianes sempre hem 

estat a cavall entre dos moviments però 

la base teòrica i de relació que aporta el 

moviment feminista ha estat imprescin-

dible; alhora el camí no ha estat un camí 

de roses. En aquest mateix sentit el text 

Niña muerde perro del Colectivo de Fe-

ministas Lesbianas de Madrid ja apunta-

va, l’any 1986, la necessitat de reflexió 

dins el MF que afecta totes les dones i no 

només les lesbianes i de quina manera 

la reflexió feminista sobre la situació de 

les dones ens serveix per posar en dubte 

les bases de l’ordenament patriarcal i la 

subordinació de les dones. Anys després 

gimeno profunditza en aquesta relació.

Tampoc deixa de banda les relacions que 

feministes lesbianes i moviment gai hem 

tingut en aquests 25 anys. Camins paral-

lels però, malgrat molts punts en comú, 

els desencontres han estat múltiples. Les 

dones liderem els canvis socials i restem 

al marge del patriarcat per voluntat prò-

pia, els gais poden desenvolupar-se sota 

la norma patriarcal. El discurs de gènere 

reinterpretat pels gais s’ha convertit en 

una reafirmació de l’estàndard masculí i 

ha perdut poder transformador, mentre 

que la nova masculinitat, una reflexió 

necessària, nega el lideratge social de 

les dones i ens culpabilitza en part de la 

manca d’un model masculí alternatiu.

gimeno fa un repàs ampli de la imposició 

de l’heterosexualitat des de Grècia fins 

a l’actualitat i ens situa en l’actual con-

text: un moment en què les lesbianes no 

som a l’agenda del moviment gai ni del 

feminisme; un moment en què l’eclo-

sió de grups de lesbianes al marge del 

feminisme ha fet que, tot i que hi sigui 

present, no sigui visible l’aportació de les 

dones lesbianes des de la pròpia identi-

tat, des de la pròpia experiència, sense 

buscar culpes però analitzant els perquès 

de la laxitud d’aquesta relació. beatriz 

gimeno dóna visibilitat al recorregut his-

tòric lèsbic per fer visible que no és un 

fenomen actual i de moda sinó que ara 

es viu amb més llibertat perquè el model 

patriarcal ha perdut credibilitat per a les 

dones.

| beatriz gimeno |

edito
rial gedisa

: :: :: :: :: :: | 22  






