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| editorial | consell de redacció

Bullici. Veus que sento dins del bar. Amb una tassa de cafè recolzada als meus llavis i a
l’altra mà un cigarret que fumeja... penso...
La creació i el feminisme. Una manera d’expressar allò sentit, una manera pràctica
de donar cos a la rebel·lió, a la no acceptació de les coses, una (re)construcció
constant a través de l’experiència i el fer… crear és construir-te. El feminisme
en si és creació, i per què no, creació artística, alimentar-te dels interrogants i creure en la transformació, del sistema heteropatriarcal i capitalista. (Re)buscar en els teus recursos imaginaris noves formes, noves maneres de fer i de sentir. De vegades ho penso, que la creació és alhora una
reutilització d’allò que has viscut, en certa manera una mena de reciclatge
transformador que dóna nou espai a allò que s’ha experimentat. La creació,
el fer com a dona artística, donar forma a allò que sents, veus, voldries. Donar
una altra perspectiva de les coses, crear una mirada des del gènere, com a dona, davant del que experimentes. Fugir d’allò establert creant noves maneres de comunicar-te
i expressar-te. Crear nous llenguatges que fugen, punts de fuga que generen noves pràctiques. Ser descaradament artistes de les nostres vides és allò que em motiva com a dona
i feminista. Xarbotar allò que portem dins i que exploti, que exploti amb noves formes,
noves maneres de dir, de fer i de desitjar.
Fer emergir altres formes de resistència i creació a través de l’activisme feminista,
(re)inventar noves maneres —individuals i col·lectives— de reivindicar a través de la creació artística.
Agafo un tovalló de paper i amb un retolador faig uns esbossos de la gent que passa pel
carrer...
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| introducciò: dolo pulido
| entrevistas: judith muñoz saavedra
| imatges: artistes

Aquest any hem realitzat la tretzena
edició de la Mostra d’Art de Dones,
FEM ART, que organitza Ca la Dona.
La Mostra ha estat una plataforma
de trobada per a moltes dones que
han trobat un gran interès per comunicar-se amb altres artistes, amb
altres discursos artístics, amb altres
feminismes.
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La Mostra ha acompanyat la història
de Ca la Dona i la història de les evolucions dels pensaments feministes.
Ha estat present des dels començaments, a la Gran Via, on va néixer
amb la primeres exposicions d’obres:
ceràmiques, pintures, fotografies,
gravats, escultures, les primeres projeccions de curtmetratges dirigits
per dones; ha passat per Ca la Dona
de Casp i ara té la mirada posada a
Ripoll, el nou edifici que Ca la Dona
planeja habitar en els propers anys.
FEM ART comparteix amb Ca la Dona
aquesta voluntat de valorar els espais de relacions entre dones. Espais
de lliure circulació de la informació,
d’intercanvi d’idees i projectes fluïts
i no encotillats en models organitzatius que conceben una realitat de
pensament única i inamovible.

Per la Mostra han passat centenars de dones de procedències diferents: geogràfica, generacional, econòmica (més que mai continua vigent allò de “l’existència crea la consciència”), de formació artísticoacadèmica, d’autoformació.
Amb diferents graus de permeabilitat de discursos feministes. Feminismes
que il·luminen allò que manca, feminismes que parlen d’identitats, d’experiències, d’espais, de temps, i en definitiva, de les infinites formes d’entendre el
fet feminista.
El valor de la participació de les dones artistes dins de la Mostra és inquantificable. Totes ens trobem en un món en el que regna la precarietat. El volum
de treball que realitzem les dones ens deixa poc temps per poder intervenir en
grups, en associacions o altres espais que tinguin alguna voluntat transformadora.
Malgrat alguns avenços en el terreny de la llibertat de les dones, el conservadorisme continua hegemonitzant els discursos emesos des dels mitjans. Vivim
en un món en el qual és molt més important el que es diu que no pas el que es
fa. Els sectors contraris als canvis en millores socials ho saben i utilitzen més
que mai la mentida. Malauradament la mentida, a força de repetir-la, apareix
com a veritat solemne. Així acaben guanyant un espai ja que utilitzen perversament valors i conceptes compartits per totes i tots.
La participació des de nosaltres mateixes, no transferida a ningú i feta des de
la col·lectivitat, és l’única garantia de posar les nostres mirades i les nostres
demandes en el lloc que per justícia social han d’ocupar. És ambiciós, ho sabem, però és la nostra opció.
Tot seguit, volem deixar-vos amb les entrevistes a les dues artistes que han
obtingut el primer ajut a la producció d’obra artística per a la propera edició
de la FEMART’08.

||>>

entrevista a la
carmen g. martínez
carmen i loqu€valeunminuto
Treballo fent muntatges de vídeo des de fa cinc anys, quatre dels quals a
Barcelona. Tinc trenta-sis anys. No tinc una tarifa per minut, com en el projecte
que he presentat... sóc freelance i cadascú paga allò que pot.
http://www.loquevaleunminuto.com

Qui et va impulsar a inscriure’t en una mostra d’art de dones?
carmen >>> Quan va sortir la convocatòria, una de les feines que estava fent
era en un centre de cultura, amb dones, i havíem construït entre totes un ambient creatiu i d’intercanvi, de motivació i de respecte en el qual, cada dia, les idees
i els reptes sorgien per explorar i desenvolupar. D’altra banda, faig muntatges
de vídeo i des de fa anys no tenia un projecte personal, sempre he treballat per
a altres persones, i vaig veure la mostra com un pretext o una excusa per pensar
i crear alguna cosa pròpia. Així podia enfocar i dirigir aquestes idees i aquests
projectes diaris cap a un objectiu determinat que era la mostra.
Quin sentit té per a tu la relació entre art i feminisme?
carmen >>> Em sento més còmoda comentant el sentit entre la persona i la
creació. I aquest projecte s’enfoca a documentar les activitats de les dones perquè en moltes parts del món són com la mà d’obra no visible i silenciosa que mou
l’economia. Tot i que la instal·lació pretén que el públic en general s’identifiqui
amb una persona i la seva situació laboral i econòmica, amb els seus pensaments, amb els seus somnis.

>>>
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Per què vas escollir la idea de Loqu€valeunminuto per presentar-te a la mostra?
carmen >>> El projecte neix del concepte temps, que era el tema de la mostra. I des del principi volia centrar-me a explorar una forma distinta de mesurar
el temps. Limitar el tema a això, ja que “temps” pot ser tot i res. Vaig anar treballant la idea de mesurar el temps segons una escala energètica, emocional o
econòmica. I aquesta última va ser la que més m’agradava: relacionar temps i
el seu valor econòmic. I descobrir que el mateix minut val de manera diferent
depenent de l’activitat que es realitza, de l’edat de la persona que la fa, del lloc,
de la cultura, i un inacabable nombre d’etcèteres..
Com a dona creadora, què et motiva?, què t’inspirà?, o què et commou?
carmen >>> Va per temporades i, en aquestes èpoques altes, cada dia m’inspira alguna cosa nova. M’inspira la vida d’altres persones, les històries quotidianes
de la gent, em commouen les diferències de veure i viure les coses depenent del
lloc, l’edat i l’experiència personal. Una conversa del metro m’omple de curiositats, imatges i sons. Un riu em duu a sentir la presència de dones extraordinàries i
m’inspira. De vegades, fins i tot, una reunió de treball plena de crits i difamacions
pot motivar-me per fer quelcom còmic i surrealista..
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Hi ha alguna dona artista que t’hagi influenciat? Qui? Per què?
carmen >>> sobretot m’han influenciat les dones amb les quals treballo de
forma propera i quotidiana. I la influència es reflecteix en el tema, el seu desenvolupament, la part visual i la part tècnica, i també en el suport directe del
rodatge i del muntatge. I cadascuna ha deixat la seva influència i la seva idea
en Loqu€valeunminuto. És la primera vegada que desenvolupo un projecte com
aquest i ha estat com recollir l’esforç de moltes amigues, o amigues d’amigues
que realitzen activitats que deixo plasmades amb imatge i so.

>>>

Segons la teva experiència. Quins són els principals obstacles que enfronten les
dones creadores per desenvolupar el seu treball?
carmen >>> Imagino que com en tot, no només en la creació, les dones encara
hem de realitzar un doble esforç perquè la nostra aportació sigui vàlida i tingui els
espais de projecció i difusió que li corresponen. Però, fent Loqu€valeunminuto
veig que el treball de creadora i artista és un dels més privilegiats, no solament
econòmicament, sinó per la satisfacció personal que comporta. Hi ha dones que
amb seixanta anys es passen la meitat del dia recollint aigua per poder fer treballs a casa… Això sí que és dur. I vist així, els obstacles que tinc per desenvolupar
el meu treball són anecdòtics.
Creus que l’art pot ser una eina per lluitar contra el sexisme o per transgredir
les relacions de gènere?
carmen >>> L’art ha estat sempre una eina per lluitar contra formes de poder abusives; i aquí, hi caben gairebé tots els “ismes” i també ha estat l’eina per
donar-los suport i promoure’ls. Depèn del teu cap, de les teves opcions, de les
teves necessitats i del costat en el qual una es vegi.
Què suposa aquest premi per a la teva carrera i quins plans tens ara?
carmen >>> Suposa una sorpresa molt agradable i una motivació per seguir
amb el projecte i amb el meu treball. El pla, el somni, és fer d’aquest projecte
una peça en creixement i renovació constants, i que sigui un element d’intercanvi. Anar a pobles i ciutats d’Europa, Àsia, Amèrica, Àfrica i gravar minuts de
dones treballant i dur-los també els minuts d’altres dones que fan els mateixos
treballs. I així, per exemple, una infermera o una mestra de la Índia pugui veure a
una altra dona que realitza la mateixa activitat a Alemanya. I viceversa. Ambdues poden descobrir els punts en comú i les diferències tant en l’àmbit econòmic
i de condicions de treball com de pensament i de somnis. Estic dirigint també el
projecte de Loqu€valeunminuto cap a les activitats de cura, que és el tema per
al proper any de Fem Art.

>>>
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entrevista a l’
ángela palacios ramírez
angela i moments
Actualment sóc estudiant de Belles Arts a la Universitat de Barcelona; al
setembre començo el quart any. Tinc vint-i-un anys. Sóc de La Rioja, de
Calahorra, però visc a Barcelona des que vaig començar la carrera, ara fa tres
anys.

Qui et va impulsar a inscriure’t en una mostra d’art de dones?
ángela >>> Em vaig assabentar de la convocatòria de selecció d’artistes per a
la mostra a través d’un fullet, i em va semblar molt interessant la possibilitat que
Ca la Dona oferia a les dones artistes per donar a conèixer els seus treballs, així
com l’oportunitat d’establir connexions i relacions entre totes elles. El primer
impuls podria dir-se que va ser el fet de ser dona, i també que feia tot just un
parell de mesos havia realitzat una obra sobre el tema del temps, que va ser la
que vaig presentar
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Quin sentit té per a tu la relació entre art i feminisme?
ángela >>> No sé si sabria respondre molt bé a aquesta pregunta. M’agrada
dir que l’art explica coses que d’una altra manera serien impossibles d’explicar.
Per què vas escollir la idea de Moments per presentar-te a la mostra?
ángela >>> L’obra sorgeix com a projecte per a una assignatura de la universitat, vinculada també a qüestions feministes. Però la idea brolla d’observar la
meva àvia, del fet de pensar en tots els anys que han passat; de reflexionar sobre
com passa el temps i el que això comporta.
Com a dona creadora, què et motiva?, què t’inspirà?, o què et commou?
ángela >>> El dia a dia. Allò quotidià. Procuro estar atenta a tot.

>>>

Hi ha alguna dona artista que t’hagi influenciat? Qui? Per què?
ángela >>> Sempre que es realitza una pregunta d’aquest tipus la ment es
queda en blanc i tots aquests noms que vols dir desapareixen.
Influenciar-me… m’influencia tot el que veig, no sé si alguna artista en especial.
M’agrada molt l’obra de Sarah Lucas i també la de Mona Hatoum, entre moltes
altres; però cito aquestes perquè són molt diferents entre elles, per la poca vergonya d’una i la subtilesa de l’altra.
Segons la teva experiència. Quins són els principals obstacles que enfronten les
dones creadores per desenvolupar el seu treball?
ángela >>> La meva experiència és molt curta, però crec que aquesta concepció està canviant. Em refereixo al fet que els homes sempre han tingut més possibilitats i facilitats per entrar en els cercles artístics. Ara cada vegada hi ha més
esdeveniments, com el que organitza Ca la Dona, en els quals la creació artística
per part de dones es veu propulsada; cosa que em sembla molt bé.
Del que sí cal ser conscient és que fer-se càrrec d’una llar i una família (tasca
sempre realitzada per la dona) treu molt temps, si no tot; encara que no m’agradaria considerar això un obstacle. A més, aquesta situació està canviant, no?
Creus que l’art pot ser una eina per lluitar contra el sexisme o per transgredir
les relacions de gènere?
ángela >>> Sí, perquè l’art és capaç de lluitar i enfrontar-se a tot. Com? No
ho sé.
Què suposa aquest premi per a la teva carrera i quins plans tens ara?
ángela >>> Ho ha suposat tot. Per començar, és el primer reconeixement
d’aquest tipus que rebo; i ja va significar bastant per a mi el fet de ser seleccionada per a la mostra. Allò més important ha estat poder conèixer persones de les
quals he après molt i treballar-hi. Sobre els meus plans de futur… fer l’obra per
al Fem Art de l’any que ve i seguir treballant molt.

<<||
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| mercè coll
| mostra de films de dones – drac màgic
| imatges: http://www.dracmagic.com

el vídeo del minut:
un espai propi, un film col· lectiu
“El vídeo del minut: un espai propi” és un espai de creació dirigit a totes les dones, que es convoca actualment des de Trama —Coordinadora
de muestras y festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por
mujeres— integrada per diversos col·lectius i organitzacions de diferents
ciutats de l’Estat espanyol (Barcelona, Bilbao, Osca, Pamplona, Saragossa,
Madrid, Còrdova i Granada).
Aquesta convocatòria va iniciar-se el 1997 a Barcelona per iniciativa de Drac
Màgic, en el marc de la Mostra Internacional de Films de Dones, i posteriorment va ser incorporada a les programacions d’altres mostres i festivals de
l’Estat espanyol actualment integrades a Trama. Des de fa 5 anys és una de les
activitats programades pel Festival de Films de Femmes de Cretéil.
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Destaquem tres enunciats claus de la convocatòria per entendre els pressupòsits teòrics i la intencionalitat que la fonamenten:

Realitzar un vídeo d’un minut filmat en continuïtat suposa relegar la
tècnica i prioritzar l’experiència directa de la mirada sobre la realitat enregistrada per l’aparell. La imatge es mostra com a resultat d’una mirada capaç de
donar un significat precís a les coses des de si mateixa, sense utilitzar cap altre
medi que la capacitat per organitzar l’espai i el temps de la visió.
Expressar una idea vinculada al tema proposat suposa valorar el pensament com a fonament de la imatge i com a reconeixement del treball de
significació que hi ha implícit en tota imatge o representació.

“El vídeo del minut: un espai propi” convida totes les dones a enregistrar en
format domèstic una filmació d’un minut en continuïtat, sobre diferents aspectes de la seva realitat i de la vinculació que tenen amb el seu entorn.

Exposem la relació dels temes proposats en les diverses edicions de la Mostra
per constatar el seu grau d’abstracció i la dificultat que això suposa en buscar
la forma sensible que millor signifiqui el que es vol dir.

Des de la Mostra es realitza un treball de muntatge de tots els vídeos i s’elabora un film col·lectiu que es projecta en una de les sessions d’aquesta. L’element que cohesiona tots els fragments és el tema que comparteixen i que
prèviament ha estat formulat a la convocatòria, però se’n realitza l’articulació
en funció de les harmonies que es detecten des de la singularitat de cada
filmació. Aquest treball de muntatge és la lectura que elaborem del conjunt
de les obres, i de les possibles relacions entre aquestes, des de les reflexions
suggerides per cada proposta.

L’espai propi (1997), L’espai de treball (1998), Els marges, els límits, les fronteres (1999), Els plaers (2000), Les noses (2001), El veïnatge (2002), Les mares
(2003), Els desplaçaments (2004), Les alegries (2005), Les edats (2006), Insubordinades (2007)

A través de les condicions formulades a la convocatòria comentarem la reflexió implícita que hi ha en relació al cinema i al treball creatiu de les dones.

||>>

Projectar les creacions individuals com a fragments d’un discurs unitari suposa considerar la identitat del treball creatiu de les dones com una
pluralitat de propostes diferenciades que responen a una actitud crítica similar
respecte als models d’identitat proposats pel cinema. L’expressió singular de
cada filmació és el resultat d’un treball sobre la realitat i sobre la pròpia experiència, i que apunta sobretot a un treball sobre les imatges amb les quals se
n’ha significat la identitat i el valor creatiu.
>>>

En les condicions tècniques i materials de la filmació, i en la proposta
temàtica, hi ha una defensa del cinema vinculat al pensament, aquell
cinema que millor expressa la indeterminació entre allò sensible i allò
intel·ligible o, si es prefereix, el que
explícitament treballa amb els materials sensibles de la realitat per elaborar-ne un pensament. Moltes han
estat les teoritzacions sobre aquesta
capacitat del cinema per provocar
pensaments i sobre les possibilitats
expressives per vincular la concreció de la imatge amb l’abstracció del
concepte.
Des de les metàfores visuals de Germaine Dulac (La coquille et le clergyman, 1927 o La souriante Madame
Beudet, 1922) als plans hipnòtics de
Chantal Akerman en els seus diaris
de viatges (D’est, 1993; Sud, 1999, i
Là-bas, 2006), descobrim una llarga
trajectòria que les dones realitzadores han recorregut per donar noves
significacions a les coses a través de
les imatges.
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Aquest procés de coneixement que ens ofereixen moltes dones realitzadores
està estretament lligat a la construcció d’una subjectivitat que n’expressa els
vincles amb la realitat com a principal instrument de significació.
Representar la realitat a través de la pròpia experiència és qüestionar la falsa
objectivitat de les imatges i per tant el seu valor universal. Quan la realitat
deixa d’estar constituïda com a dada objectiva i es converteix en allò que es
construeix des d’una subjectivitat determinada, es produeix un desplaçament
dels criteris de veritat que justifiquen el valor de les imatges. El cinema realitzat per dones expressa molt bé aquesta problemàtica en fer visible el model de
subjectivitat que s’ocultava en l’efecte de realitat de les imatges, i en indicar
la fractura que amaga el nou subjecte reivindicat per la modernitat cinematogràfica com a lloc privilegiat del discurs fílmic.
Sense arribar a la radicalitat estètica de les propostes formulades per moltes
directores com Naomi Kawase, Chantal Akerman, Agnès Varda, Danièlle Huillet, Ulrike Ottinger o Sally Potter, per citar-ne algunes de les més conegudes,
moltes realitzadores han propiciat una transformació dels models instaurats
en crear determinats personatges que contradiuen el model de feminitat instaurat o en utilitzar el testimoni de moltes dones per qüestionar la realitat que
els sabers oficials legitimen.
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Les ficcions i els documentals programats a la Mostra són un bon exemple
d’aquest treball creatiu de les dones, que sense estridències o amb una clara
voluntat de ruptura dels cànons estètics, contribueix a crear una nova forma
de fer i entendre el cinema com espai d’interrogació de la realitat i com assaig
de les seves possibilitats expressives. Però és en el film d’un minut, aquest espai propi al qual es convida totes les dones, on s’expressa millor l’acte creador
de la mirada com a experiència i coneixement de la realitat.
En aquest espai propi la creació cinematogràfica és definida des del seus elements fonamentals: la mirada i el desig que la sosté.

<<||

projecte vaca.
associació de
creadores escèniques

| projecte vaca | associació de creadores escèniques
| imatges: debora benitez
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Projecte VACA: dones reflexionant, treballant, creant, intervenint en el món de la creació escènica, la producció,
la interpretació, la investigació i la gestió. Hem volgut
conversar amb elles, concretament amb la Teresa Urroz,
presidenta de l’associació, i esperem aportar elements per
a la reflexió dins l’àmbit de les arts escèniques.
La primera qüestió la plantegem entorn del nom, per què
Vaca. No són unes sigles, sinó que fa referència a l’animal,
a la vaca, que també apareix en els díptics del projecte.

Per què la vaca? Doncs per tot el que significa. És un
prototip femení bastant atípic; té una presència física de
fermesa i fortalesa; té un ritme molt especial, allò d’anar
rumiant, de la reflexió, i és molt productiva.
Projecte Vaca és una associació formada per unes seixanta-cinc sòcies, professionals dedicades a les arts escèniques: actrius, dramaturgues, directores, tècniques, productores, escenògrafes...Comencen el 1998 amb l’objectiu
d’aglutinar tota aquesta diversitat de dones professionals,
||>>

conscients que tal com està representat el panorama artístic a casa nostra, la invisibilitat de les dones és prou evident. Les dones que formen part de l’associació són d’una
gran diversitat, algunes vinculades al moviment feminista
o que en provenen, d’altres amb un discurs més cultural,
i tot i que en els seus objectius no hi ha una definició
com a feministes, sí que ho són en la seva pràctica: els
interessos i la mirada de dona es veuen reflectits en tots
els seus treballs.
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s’encarrega d’aquesta tasca d’anàlisi de les dades tot observant les programacions dels diferents teatres per tal de
mostrar l’escassa representació de les dones directores,
dramaturgues, o d’altres àmbits de les arts escèniques.
Aquestes dades s’envien a la premsa, als teatres i a tot arreu. Per això han posat en marxa el seu lema de Paritat =
Criteri Cultural. Com molt bé descriu la Teresa Urroz: “No
demanem tan sols que hi hagi un equilibri entre el nombre
de dones i homes a l’hora de treballar, que també, sinó que
es fomenti aquesta paritat en el panorama cultural, perquè
d’aquesta manera es mostraria una visió diferent, la visió
de les dones. El lema Paritat = Criteri cultural va més enllà de la mera qüestió reivindicativa social i laboral, i això
no significa que no treballem per aconseguir una creació
escènica de qualitat sense haver de renunciar a condicions
de treball òptimes per a la nostra professió. Pensem que
aplicant aquest criteri el benefici seria per a tothom. Una
visió diferent del món. Les propostes culturals haurien de
seguir els canvis que s’estan donant en la nostra societat i
això vol dir que no podem obviar els avenços que han fet les
dones en tots aquests anys, aplicable, és clar, a l’àmbit de
la cultura. El tema de les quotes, per a nosaltres, és positiu
en el nostre àmbit, perquè de moment la realitat que tenim
és desproporcionada”.

Una de les primeres tasques que es van plantejar va ser la
de recerca i arxiu de textos d’autores inèdites, catalanes,
espanyoles i d’altres parts del món. L’arxiu, que elles anomenen Vacateca, el van ubicar al Convent de Sant Agustí.
Ara volen digitalitzar tota aquesta documentació i trobar
un espai més adient. La finalitat d’aquest treball és posar
en peu obres d’autores que després formaran part de la
mostra que fan cada novembre i que anomenen Novembre
Vaca. Aquesta mostra la duen a terme des del 1999 fins a
l’actualitat, i durant tot un mes es presenten tot tipus de
propostes creatives que ocupen diferents espais culturals
de la ciutat. Es fan també tallers, taules rodones, lectures
dramatitzades, performances... És itinerant i també facilita l’intercanvi amb altres col·lectius, d’aquí de Catalunya
o d’altres llocs, com ara col·lectius de dones de València,
Madrid... També compten amb col·laboració de l’SGAE
(Societat General d’Autors i Editors) com a seu d’aquests
intercanvis.

Podria semblar una contradicció si ens parem a pensar
que tenim una llei

Tornant al tema de la invisibilitat de les dones en el panorama cultural, i conscients d’aquest fet, van començar a fer una tasca de recerca de dades que mostressin
la realitat del nostre ambient cultural. La Imma Colomer

—Llei d’igualtat. Però, a la pràctica, les dones ens trobem
encara en minoria en determinats àmbits, a excepció dels
espais que s’han anat feminitzant i paral·lelament desvalorant. Podríem pensar que això no passa en l’àmbit cultural,
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sinó tot el contrari, per exemple quan pensem en el món
del teatre creiem que hi ha més actrius que actors... A les
escoles de teatre o de dansa, generalment hi ha més noies
que nois, però després desapareixen. Ho acaben deixant.
Per què? Una possible explicació podria ser perquè per les
dones encara pesa molt el món familiar, les dobles jornades
laborals, les tasques dins la llar no compartides... Evidentment que també té a veure amb el tema que la cultura està
contemplada des d’una perspectiva androcèntrica. Només
cal tornar a mirar les dades anteriors i veure que la proporció de dones i homes en festivals de teatre o culturals del
tipus que sigui, és totalment desequilibrada. Per posar un
exemple, un dels festivals internacionals més importants de
casa nostra, com ara el de Sitges, en tot els anys que fa que
es duu a terme tan sols ha tingut una dona com a directora.
El proper any, l’associació farà 10 anys, i dins els projectes de futur desitgen, i treballen per aconseguir-ho, poder
donar continuïtat al gran festival que van realitzar al març
—el Festival Magdalena— al Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison. Per això, un dels projectes és posar en marxa un arxiu de creadores i proposar una programació continuada als teatres de la Bonnemaison.
Per al 2008 volen continuar amb el Novembre Vaca, però
els agradaria que també pogués haver-hi una Primavera
Vaca, és a dir, que s’ampliés l’oferta de treball en la seva
línia de la interdisciplinarietat. “Obrir més les activitats per
mostrar el que fem.”
Una altra línia important del seu treball és la de l’intercanvi
amb altres col·lectius, també internacionalment, en l’àmbit
de la investigació i la difusió. La de continuar participant en

altres edicions del Festival Magdalena en el món com ara
el que se celebrarà a Cuba el gener del 2008 o el Festival
Iberoamericano de Teatre de Cadis —Encuentro de mujeres— on les activitats que duu a terme l’associació estan
assolint cada vegada més projecció pública i prestigi.
Quan li plantegem com és que aquí a casa nostra, i entre
nosaltres les dones del moviment feminista, per exemple,
tenim tan poc coneixement de tot aquest treball interessantíssim que estan fent, la resposta torna al tema dels circuits
de l’art i la cultura en general, un circuit masculí per excel·
lència, on la gestió i els recursos estan a les seves mans.
Canviar aquest panorama, introduir elements per a un canvi possible és també un dels objectius de l’associació. “Ens
agradaria arribar a més gent, a més públic, ja que és molt
gran l’esforç i el treball que estem fent. Hem pensat que
potser una iniciativa seria la de fer una difusió més personalitzada, dirigida a connectar amb el món de la investigació,
com ara amb les universitats, que es poguessin oferir cursos
dins els crèdits de lliure elecció, per exemple; és qüestió de
veure com enfoquem la propaganda per tal que arribi ja que
hi ha molta oferta”.
Les encoratgem en la seva feina tant important de reconeixement i visibilitat de les dones creadores, de rescatar
les autores i mostrar les seves obres.
És un treball lent, com diu la Teresa Urroz, d’anar fent, de
continuar potenciant els debats i el nostre treball intern de
reflexió, de sensibilització. D’implicar a altres dones, però
també d’implicar les institucions. Però sinó fem res perquè
les coses canviïn, res no canvia...

<<||
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| conchi san martin
| barbara biglia

teixir col·lectivament com a
pràctica subversiva enfront
dels estados de wonderbra1
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“Teixir dissenys complexos exigeix molt més
que dues mans, la producció tendeix a ser una
feina comunal i social que provoca ocasions
per tafanejar i xerrar. Teixir ja era una producció multimèdia: cantar, corejar, explicar
històries, ballar i jugar mentre treballaven les
filadores, teixidores i sargidores, que eren literalment treballadores de/a la xarxa.” (Plant, 1998)
2

||>>

Ens han demanat que presentem
el llibre que hem coordinat posant
l’accent en el procés de producció,
proposta que ens entusiasma perquè
ens permet subratllar la importància
del treball col·lectiu en la producció
de coneixement, i també la necessitat de pràctiques creatives conjuntes
per desmantellar les dinàmiques de
violències de gènere que travessen
les nostres vides.
De fet, ens agrada parlar d’aquest
text com un experiment, experiment
en el qual adjuntem les veus de vinti-una autores i una dibuixant que entreteixexen diàlegs sobre les diferents
aparicions/expressions de les violències de gènere: més o menys òbvies,
llunyanes o properes, assumides o
negades, visibles i invisibles, no sempre exercides per algú identificable...
Veus dialogants que provenen de diferents llocs: l’acadèmia, la pràctica

professional, l’experiència viscuda. Veus que narren amb tonalitats distintes:
autocrítiques, experimentals, teòriques, proposicionals; i prenen com a materialitat les dades més objectives, però també i molt especialment, intenten fer
trontollar mites, costums i inèrcies a l’entorn de les violències de gènere. Així
doncs, aprofitant-nos de la creativitat de múltiples subjectivitats i amb l’ajuda
de telers antics, moderns o virtuals, vam començar a teixir amb fils de textures, colors i espessors diversos i vam dur a la pràctica l’ensenyament de les
vivències de treball col·lectiu que històricament han desenvolupat les dones.
Des del lloc no lloc d’interseccions i intersticis de les nostres xarxes personals,
va partir aquest experiment, que ha activat una subxarxa que esperem que
segueixi produint moments de sinèrgies. La nostra proposta no pretén ser exhaustiva, però sí que volem traçar un llenç ampli, obert a les possibilitats de
perfilar i matisar sobre una mateixa tela, de manera que els diferents patrons
prenguin forma i ressonin en una desfilada col·lectiva de sons i colors. El procés de gestació de la nostra criatura, que té moltes mares, ha estat molt més
llarg del que desitjàvem. En primer lloc, per les dificultats de concretar temps
i espais per al treball col·lectiu entre subjectivitats localitzades a diferents regions; en segon lloc, per els nostres quefers precaritzats que ens involucren
en milers de projectes als quals dediquem molta menys energia de la que
voldríem; i finalment, per l’obstinació de llegir i rellegir amb molta estima i
confiança els materials que conformen aquest llibre. No obstant això, creiem
que aquest retard no modifica l’actualitat de la compilació que presentem ja
que, desafortunadament, massa vegades se segueix parlant de violència de
>>>
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| mercè garcía huhuet | docent, contista i arterapeuta

| imatges: ca la dona

gènere en singular, reduint-la a la violència domèstica i amb poques propostes
per desarticular els elements estructurals que la conformen.
En aquest camí ens hem confrontat amb la difícil tasca de fer servir un llenguatge senzill fent un esforç per ser clares més enllà de les tecnicificacions i
l’argot. Hem adjuntat veus que no parlessin des del victimisme i l’infantilisme
de les altres, sinó des del reconeixement de la capacitat de agència de les
protagonistes, cosa que ha suposat un exercici no només teòric sinó també
d’obertura autocrítica.
Aquesta cura i l’elecció de publicar amb llicència Creative Commons3 —elecció
que tan de bo permeti que aquestes teles es puguin seguir teixint per altres
artistes de la vida— han estat explícitament emmarcades dins el compromís
feminista.
Ara us toca a vosaltres. Esperem que la nostra corporeització segueixi sent
tricotada i posada en debat utilitzant múltiples enfocaments i perspectives
feministes de manera que en els moments en els que patim violències de gènere, aquestes teles ens puguin acotxar i ens ajudin a transformar el malestar
en energia subversiva i creativa.
1 Per consultar el índex, l’introducció, les ressenyes i molt més

TIPO DE LICENCIA:
Reconeixement -NoComercialSense ObraDerivada 2.5 Espanya
Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra
Amb les condicions següents:
Reconeixement. Heu de reconèixer
els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador
(però no d’una manera que suggereixi que us donen suport o rebeu suport per l’ús que feu l’obra).
No comercial. No podeu utilitzar
aquesta obra per a finalitats comercials.
Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra
derivada d’aquesta obra.

www.investigaccio.org/limes/estadodewonderbra (en continua construcció)
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2. Plant, S. (1998). Cero + Uno. Barcelona: Destino.
3. El primer ús de les llicències lliures es va fer dins la comunitat de programadors i programadores informàtiques, per a defensar el seu treball de la seva apropiació per les grans corporacions, i es popularitza amb la llicència GPL (General Public License). La GPL permet que el codi fons pugui ser lliurement compartit,
distribuït i obert a ser modificat, mantenint en les seves posteriors versions els terminis d’aquesta llicència. Més endavant, i considerant que la producció

Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra,
heu de deixar ben clar els termes de
la llicència de l’obra.

acadèmica i audiovisual corria per camins i velocitats diferents que la creació de programes, es va definir un nou tipus de llicència, la Creative Commons, que
mantenia alguns drets reservats, permetent la lliure distribució i reproducció del mateiral en les condicions que es creguessin més oportunes.

Alguna d’aquestes condicions pot no
aplicar-se si obteniu el permís del titular dels drets d’autor.

Per a més informacions: http://cat.creativecommons.org/

No hi ha res en aquesta llicència que
menyscabi o restringeixi els drets
morals de l’autor.
<<||

creació com a
motor de transformació
Se’m demana que escrigui per a la revista de Ca la Dona
des de la meva experiència d’arterapeuta a Creació Positiva i en altres associacions.

d’aquest es pot transitar, construir, experimentar... fora de
les mirades socials. En aquest territori tot és per fer (les
lleis, el paisatge, l’arquitectura, les relacions...) i, per tant,
és una recerca del propi desig. Ser honesta amb una mateixa i amb l’altra: acceptar-la per no intentar-la canviar i
així pugui fer un creixement sense esforç (des del no fer,
fent) des d’ella i la seva singularitat al món.

Les persones fantasiem, experimentem, inventem
amb imatges i això dóna origen a altres imatges
amb les quals tornem a fantasiar i experimentar
i inventar de nou altres imatges... i així successivament.

És la vivència de la construcció del territori la que permet fer un pont cap a la paraula, trobar així la pròpia veu
i apropiar-se’n d’una forma personal, mitjançant contes,
poemes i noves mirades de veure la paraula escrita. Trobar i crear noves formes escrites... i així successivament.
D’aquesta manera la paraula escrita no té la càrrega social (grans escriptors/es amb els seus llibres best-seller)
que se li dóna i permet que qualsevol persona sigui capaç
de gaudir creant un conte per a ella mateixa, o per compartir-lo o pel que desitgi en qualsevol situació, durant o
després del taller, i donar-li la validesa que cada persona

Aquestes imatges, encara que vinguin donades per “consignes” externes, cadascuna de les persones les interioritza i les fa úniques. És per això que l’acte d’expressió i de
creació és únic, imprevist i transformador per a cada ésser
humà.
A les dones de Creació Positiva els vaig proposar crear-se
a elles mateixes un territori plàstic, que després concretaven amb la paraula. Per què un territori? Perquè des

||>>
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anheli. D’aquesta manera el fet d’escriure s’introdueix en
la vida quotidiana... i passa a ser un acte solitari o individual o col·lectiu o compartit i, sobretot, plaent.

En les arts que jo he utilitzat —plàstica i escriptura—
aquest fer es tradueix en no produir amb automatismes
i camuflar-se darrere de la matèria. Així doncs, buidar la
paraula de la càrrega social i apropiar-se’n personalment...
com un signe plàstic. Jugar amb ella, deixant de fer el que
s’espera que hem de fer amb ella. Recuperar una part de
Poder en trobar la pròpia veu i la nostra manera natural
de fer, ser i estar i validar-nos.

Creant es té una mirada crítica del món, es troba una mirada nova i una nova manera de fer en la qual es valoren
els silencis i un fer sense esforç, un no fer fent que no
es jutja ni s’interpreta, simplement s’acompanya des del
present, i es va traçant un vincle que dignifica la dona.
Simplement estar, acompanyar-nos... en tots els sentits
i amb tots els sentits... facilitar eines... proposar... SER i
ESTAR en aquest nou territori creat.
Jo he après a esperar-les, a adaptar-me, a escoltar el més
subtil i prescindir del que esperava. En aquest aspecte la
creació també m’ha transformat com a artista que acompanya. No he pretès en cap moment que fos un espai per
ocupar-les... perquè passessin l’estona: FER PER FER, sinó
al contrari, per ESTAR i SER creant.
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És una forma de dir NO, PROU, i dir-ho de forma natural
des de la creació i a poc a poc, pas a pas, en un procés
que passa per descobrir, en el doble sentit de destapar i
sorprendre’s.
En pensar en les sessions d’arteràpia a Creació Positiva em
ve una imatge: una tassa. Buida, sòlida, profunda, còncava
i que acull... i s’omple i es transforma, com tot, amb el
temps.

Per poder ESTAR i SER de la manera més sincera, en les
sessions d’arteràpia s’ha de poder DEIXAR DE FER. Aquest
deixar de fer poden ser silencis, mirades, no produccions,
poc material... fer d’una altra manera i trobar-se, reconèixer-se i mirar-se des d’aquest altre lloc.

visibles invisibles
converses entre amigues
sobre l’art i l’activisme feminista
| dolo pulido | marta darder | imatges: debora benitez

- “... Hi havia una vegada un grup que ens perseguia i ens
volia matar. Les tres ens amagàvem a dalt. Després vosaltres dues marxàveu i em trobava sola i no veníeu, i jo no
podia baixar a buscar-vos...”

Els silencis i la no producció són també una forma de fer.
És escoltar-se escoltant, escoltant-nos. I això pren més
importància pel fet que socialment se’ns empeny a produir: si no ets un ésser productiu no ets res. Dignificar
aquesta altra producció de les relacions, del vincle, de la
creació social és dignificar-nos com a dones.

- Espero que ara no estiguis tant trista...
21 | :: :: :: :: ::.

- Has escrit alguna cosa?
- Jo tampoc.
Perquè no escrivim sobre màfies russes i sobre maquis?

... Érem maquis i fugíem entre les dreceres de les muntanyes...
La màfia russa eren ells....
M’he despertat amb molta por i tristesa.
Això és el que he somiat aquesta nit.

- L’activisme feminista? Hem d’escriure un article sobre
l’art i l’activisme feminista. Té sentit parlar en aquests
termes? Què és l’art? Què és el feminisme?

T’he trucat... i encara ets aquí!
<<||

- Uff! Quin pal! (...) Vols dir?
||>>

- ... a vegades... cal recordar determinades coses que sembla que oblidem...
- Art i feminisme. Les paraules s’amplien, es transformen,
es modifiquen, es banalitzen, perden sentit o en prenen de
nous. Actualment, art i feminisme són termes que estan
en boca de molta gent, tant de la cultura com d’altres
àmbits. Hi ha moltes paraules que perden el sentit o les
accepcions semàntiques s’amplien o es minimitzen tant
que sembla com si perdessin el sentit originari. Però, què
vol dir originari, arribats en aquest punt? Si pensem que
vivim en una realitat o en moltes realitats on el principi i
la fi es toquen, on sempre tot comença de nou, així el pas
de l’aigua al riu...
Però, reprenem el fil que dúiem. I si pensem en feminisme
o en art però en plural? Arts i Feminismes!!! Algun pes de
sobre ens hem tret, no? A sobre, la realitat es transforma
i ja no és una, ni única, ni gran, ni lliure!, ni meva. Ara
poden ser realitats múltiples, canviants, transformadores,

alliberadores o captivadores. La diferència, les diferències, les semblances, els matisos, els grisos, UAU! Quina riquesa! Sense adornar-nos, l’horitzó s’amplia, les fronteres
comencen a dissoldre’s, les incomunicacions es comuniquen..., les matisacions són les fonts primeres de riqueses.
La diversitat i les diversitats...

- La raó poeticoartística desplaça el discurs filosòfic regit
exclusivament per una raó sistemàtica, demolidora i excloent de les emocions i els sentiments. La combinació de
la política, com a discurs parcial i limitat, amb allò artístic,
regit per les passions, ens cal més que mai. Cal una entesa
entre ambdues, cal un canvi de paradigma.

En la modernitat hi havia una història, la Història, i un art,
l’Art. Això ho reconeixem des del segle xviii, i segons el
consens entre les/els estudioses/os, fins a les darreres dècades del xx. Ara, ja al segle xxi, en plena postmodernitat,
els conceptes fixos i intocables, preestablerts i dogmàtics
com universalitat, geni o únic es qüestionen, es matxaquen, es posen en dubte i es comencen a valorar les veus
menys audibles, les imatges poc visibles, les minories (qui
és minoria? nosaltres les dones?)... La suma de les individualitats per crear col·lectivitat per consens sense perdre
el dissens, en convivència de les diverses opinions; construint en evolució.

Un Petons per torns, de Marta Darder, un
Loqu€valeunminuto, de Carmen G. Martínez, un Moments, d’Ángela Palacios concreten aquesta raó poètica.

Però, de la mateixa manera que parlem de comportaments cíclics de l’economia, també podem fer-ho respecte a la història del pensament.
I es va tornar a reivindicar allò femení com a forma de
coneixement lligat a temes com el de la identitat, a la
recuperació de la memòria de dones artistes del segle xx,
al qüestionament del funcionament del mercat de l’art, a
la idea que no només calen dones que ressaltin individualment, sinó que a més a més tinguin una anàlisi crítica.
Cal la col·laboració entre dones? Hi ha obres que es poden
interpretar clarament com a feministes tot i que l’autora
es negui com a feminista? Qüestiona aquest art allò que
cadascuna entén per feminista?

La relació entre feminisme i art comença a fer-se explícita
als anys 70. Fruit de les grans lluites feministes a Europa i EUA, tota matèria de coneixement i d’activitat va
ser qüestionada i repensada. De debats essencialistes en
els que se sublimava allò femení es va passar a ressaltar
el potencial individual, tot fugint de la idea que aquest
discurs de recuperació de la cultura de dones tradicional les acabava tancant en discursos
biologistes.

(… parece que nos hemos puesto serias…!! ja)
- Una amiga em comenta que li
semblen imprescindibles els
espais que faciliten que les
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dones mostrin la seva obra. Espais per a totes les dones
sense cap tipus d’exclusió. Em diu que és molt necessari
ampliar i fer visibles els llocs o no llocs que des de fa algun
temps s’han anat obrint per mostrar les creacions de les
dones com ara la FEM ART; espais d’experimentació que
permeten crear amb la màxima llibertat; on s’afavoreix
un ambient distès i agradable; on totes som ningú i alhora
cadascuna és cadascuna en horitzontalitat i amb capacitat d’escoltar les altres.

for Feminist Art, al Museu de Brooklyn. L’exposició Global
Feminisms, que segons diu la web del museu és “the first
international exhibition exclusively dedicated to feminist
art from 1990 to the present”, es va poder veure des del
mes de març de 2007.
M’ha sorprès el comentari anotat a la web http://www.
brooklynmuseum.org/exhibitions/global_feminisms/:
“The Brooklyn Museum presents exhibitions that give voice to diverse points of view. Global Feminisms contains
challenging subject matter that some visitors may find
disturbing or offensive. Children 17 and under must be
accompanied by an adult. Discretion is advised.”

- I jo encara afegiria: “Una de las piedras angulares de
la resistencia es la libertad de pensamientos. Cuando el
pensamiento dominante lo invade todo, lo penetra todo,
al dominado le resulta casi imposible tener pensamientos aparte, de un orden diferente, porque no hay espacios
mentales para ello. Lo más probable es que se piense en
contra de, pero esto no es pensamiento libre todavía porque se apoya en lo dado sólo que para rebatirlo.”
sau, Victòria: El vacío de la maternidad, 1995. Ahir em van
regalar una antologia de l’autora i acabo de llegir aquest
fragment, el qual m’ha semblat oportú anotar aquí!

Hi havia més de 80 dones de tot el món amb obres en
diferents disciplines. Estarà bé veure el catàleg!
- A mi en diverteix molt l’activisme de les Guerrilla Girls,
i, d’una altra manera, també el de Sara Lucas, d’Evelyn de
las Alas...
- I el de tantes dones que minut a minut estan en acció,
en creació, i des de la seva condició de dona, i des de la
seva realitat particular...

:::::::::::: | 24

- Fa uns dies una amiga em va comentar que li va agradar
molt la mostra que es va poder veure fins l’1 de juliol
d’enguany a la inauguració del Elizabeth A. Sackler Center

>>>

- Podràs venir a Bilbao a veure KISS KISS BANG BANG?

la vida personal i col·lectiva. L’acció és el que també cal
aconseguir. A vegades, l’acció és permetre que els/les altres puguin actuar, opinar..., obrir la boca. Podríem parlar
d’una no acció (que en realitat és l’acció de no actuar!).
La no acció que afavoreix l’espai, l’ambient idoni i obert
per tal que qui ho desitgi es pugui expressar encara que
allò que expressi no sigui el que nosaltres voldríem. Amb
aquesta actitud és sorprenent com apareixen noves vies
de comunicació, nous camins, noves veus..., sorpreses,
tresors inimaginables.

“La exposición Kiss Kiss Bang Bang. 45 anys d’art i feminisme, recoge 69 obras de 36 artistas y 3 colectivos feministas de diferentes países que iniciaron y/o han continuado dando cuerpo a lo que se ha denominado arte
feminista. A su vez, el título de la exposición —Kiss Kiss
Bang Bang—, plasma las contradicciones y desajustes que
se producen entre los estereotipos que se han elaborado
sobre las mujeres en las culturas patriarcales y la realidad
de un colectivo que ha luchado sin cesar por rebatirlos.”
(http://www.museobilbao.com/web/web_sp/default.php)
- Intentaré venir, així podrem seguir discutint i contrastant opinions. Potser així aconseguim enfadar-nos menys
perquè no tenim la mateixa opinió...

Callar i escoltar.
Ai! Perdona, què em deies?

- Sí! i riure’ns una mica més de nosaltres mateixes!! I del
món sencer!!
- L’art, la creació, el feminisme. L’acció de les dones. Fer
visible, permetre que es vegi la creació de les dones,
de totes les dones que projecten amb finalitat
i amb objectius interessats en la millora de
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A tall de continuació de Dona finestrera, Eulàlia Lledó —amb la concurrència de l’editorial Laertes— ens fa
a mans aquesta Dona balconera, que
comparteix amb la seva antecessora
el fet de constituir-se per un conjunt
d’articles, ressenyes i reflexions diverses al voltant de la literatura escrita per dones.
N’hi ha prou amb una ullada a l’índex
o amb la lectura de la contracoberta
per adonar-se de la diversitat i varietat del corpus que l’autora maneja. El volum s’inicia amb tres escrits
més —diguem-ho així— teòrics, on
es fa evident el propòsit que al meu
entendre recorre tot el llibre: establir
una genealogia de dones, més que no
pas una llista tout court, perquè els
textos de les moltes escriptores que
trobem a les pàgines tan curosament
escrites per l’Eulàlia Lledó, dialoguen
entre elles, s’enxarxen. Vegeu, sinó,
un dels meus articles favorits “La
dona de Lot. Diguem-li el seu nom”,
on es donen la mà els textos poètics
de Violante do Céu, Anna Akhmàtova, Maria Mercè Marçal, Wislawa
Szymborska i María Victoria Atencia.
La nòmina d’autores és amplíssima,
||

qualsevol lector/a hi sadollarà els
seus gustos reconeguts, els no confessats o potser en recobrarà oblidats
i, ben segur, hi descobrirà una “nova”
obra literària que l’atragui; en sortirà amb una lectura imminent i —el
que encara és millor— amb claus i
propostes per gaudir-la. Perquè més
enllà de la llista d’autores i d’obres,
per damunt dels conceptes teòrics,
dels hàbils abordatges literaris, si
hi ha alguna cosa que li elogiaria a
l’Eulàlia Lledó és la veu que crea i sap
mantenir al llarg del volum, una veu
que ens fa avinent la relació de l’autora amb els textos. Hi incorpora el
procés d’arribar a poder dir i fa gala
d’una exquisida ironia que apel·la a
la complicitat de les lectores i dels
lectors.
En definitiva, una veu gens tèbia
que escriu des d’un ferm compromís
amb la llengua i des d’una voluntat
política en l’acció de nominar, de fer
saber, versus els silencis, els oblits i
les desmemòries, els valors esbiaixats naturalitzats i universalitzats, els
tòpics suats i repetits, que del balcó
estant ens convida a mirar, a atendre
i entendre.

