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El plaer és nostre!
Aquest era un eslògan de les feministes dels anys 70 i 80 del segle passat
quan, després de la dura repressió franquista, les dones accedíem al coneixement i al control del nostre cos. El discurs d’aleshores era esperançat
i il·lusionat i el descobriment del plaer sexual era un element important i
sempre present en les trobades feministes.
La veritat és que, de tant en tant, cal “repassar” i, des de la perspectiva
actual, contrastar i recrear conceptes i realitats tan complexes com és la
del plaer. Per exemple, a la trobada de dones de tot l’estat a Granada el
tema del plaer es va plantejar i va prendre força i ens vam quedar amb les
ganes de continuar parlant-ne. Per això aquest número de la revista està
dedicat al plaer.
Ja veureu que l’expressió del plaer de les dones pren la forma de la poesia
de dones d’avui, amb un anclatge de genealogia que ens remet a una poetessa francesa del segle XVI, Louise Labé. Les arts plàstiques també són
una forma d’expressió del plaer i de la sensibilitat específica d’un cos de
dona i hi trobareu un article que en parla.
Per no caure en el precipici d’Alícia en terra de meravelles ni quedar-se
bocabadada davant els miralls d’imatges deformades, com diu una de les
autores, l’humor i el somriure són altres formes d’expressió del plaer sexual de les dones. Normalitzar l’ús de les joguines de la sex-shop, desmitificar l’orgasme clitoridi i vaginal, o assistir a tallers de sexualitat poden ser
maneres d’apropar-se al plaer. I queda oberta una enquesta sobre què és
el que et dóna més plaer…
I mentrestant continuem a la recerca d’un plaer polimòrfic, polifacètic,
políglota, policèfal, policrom, polifàsic, polifònic, polivalent… per a totes
i cada una de les dones.
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plaer. plaer? plaer…
Escriure sempre és un repte. Escriure sobre sexualitats sempre és
com passejar pel precipici de les paraules, en un costat tens els tòpics
i en l’altre les certeses; i entre els
dos una sensació de poca diferència. Fins i tot crec que es tracta d’un
d’aquests precipicis en què caus i no
hi trobes el final. Un precipici d’Alicia en el País de les Meravelles.

Escriure sobre plaer és escriure sobre les imatges que apareixen als
jocs dels miralls del Tibidabo. Escriure sobre plaer és endinsar-se en el
que ens fa ser dones..., endinsar-se
en les imatges dels miralls trencats.
El plaer és com les dones, no el deixen ser ell mateix, el plaer no és plaer, sinó “el plaer”...

El plaer ens dóna l’oportunitat de
saber sobre nosaltres mateixes.
Com de disposades estem, estic.
Com vull/puc aventurar-me a ser
jo. A gaudir de la meva llibertat. A
gaudir del que puc ser. O finalment
a gaudir del que mai podré ser. A
gaudir?

Però si és difícil escriure sobre les
sexualitats, encara ho és més escriure sobre el plaer. I aviso que no
es tracta d’una dificultat personal,
diguéssim d’autora. Es tracta d’una
dificultat associada al fet que el
plaer està segrestat i sempre és més
difícil escriure sobre els segrestos.
Sobretot si és un segrest invisible i
sense rescat. Sense notes de premsa. Sense adonar-nos que el trobem
a faltar...

El que ens ofereix reflexionar sobre
plaer és saber com de profund és el
nostre precipici. Ens ofereix pensar
quin espai deixo al desig, entre els
mugrons calents o entre un clatell
despullat.
El plaer és un most de contradicció.
Una mossegada del sistema al nostre cos, una mossegada del nostre
cos al sistema. És un most d’una
promesa.
El plaer de les dones (propi?, exclusiu?) és els punts suspensius de la
sexualitat. En singular. Les dones
ens podem relacionar amb el plaer
des d’un altre lloc (o joc)... Es tracta de fer-ho més plural... D’esborrar
les normes que determinen com és
el precipici.

El pecat, la culpa, el sexe, l’amor,
la satisfacció, els permisos, la llibertat, el dolor, les sensacions, les
passions, l’autonomia, l’orgasme,
el poder. El poder en majúscula. El
precipici en minúscula.

Fixeu-vos que fins i tot el gran Google, el 3G, “el nostre Gran Germà Globalitzador”, quan li poses
“BUSCAR PLAER”, balbuceja i cau
en el gran precipici. I quan s’intenta
recuperar de la por que li produeix
el buit, el pobre Google té un col·
lapse de sistema. Del Vista? O del
patriarcal? És igual, es queda a les
fosques.
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Aventurar-nos a escriure amb noves
paraules, donar-li un altre gust, una
nova olor, repensar què em fa por,
repensar què desitjo, o finalment
què em permeto... Aventurar-me a
caure pel precipici de qui sóc...

Les dones, quan parlem de plaer,
transgredim els mandats de gènere... i per això és tan fàcil quedarnos sense paraules, a les fosques
com el 3G o reduir-lo a un “glop de
felicitat”. Un glop mullat, humit. I
com totes sabem, sobretot les feministes, transgredir té un preu. El
preu de ser expulsades del paradís.
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raquel | los placeres de lola

els plaers de la lola
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Sexe, identitat, autogestió del plaer, autoestima eròtica i personal,
destrucció de tabús i construcció
de noves pràctiques… Riures, boles
xineses, boques obertes, enrogiments, consoladors, preguntes, vibradors, totes aquestes coses succeeixen en una reunió o en un taller
de joguines eròtiques dels Plaers de
la Lola. Aparentment és inofensiu
però anem directes a l’estructura
de les mil i una faules que se sostenen sobre la sexualitat heteropatriarcal.
>>>

Som escamot d’emancipació sexual. Inofensives, però escamot
per fi.
El que a nosaltres ens posa ho teniu vosaltres. Hi ha molts tòpics
d’on brolla la nostra feministaerotofília, obro un petit parèntesi per il·lustrar-vos-els amb més
precisió.
Per exemple, quan una senyora
septuagenària ens diu que ha entrat a la botiga per pura distracció,
“pensava que era una perruqueria”
ens murmura. Però es queda i, per
tant, saps que ara vindrà el millor,
la seva intimitat. Es confessa com
ho feia de petita “no he pecat, fa
vint anys que sóc vídua, i ni catar-ho”, i llavors tu et fregues les
mans i penses que demà aquesta
dona ja no podrà dir el mateix.
Entre les dues rescatem el seu cos
perquè en gaudeixi, ella pregunta

i jo responc, que vol alguna cosa
que li recordi al seu marit difunt;
doncs molt bé, no és moment de
protestar perquè els consoladors
realístics són una pròtesi inacceptable, i a qui importa això a hores
d’ara. És la senyora septuagenària, i de Galícia per a més dades,
qui tria el realístic, no el realístic
qui la tria a ella. I ella i el seu realístic se’n van cap a casa amb la
mateixa excitació que provoca un
primer amant.
Altres vegades la carcassa de la
nostra erotofília en té vint, vint
anyets que no li impedeixen trencar blocs de formigó si s’ho proposa, però és que de vegades el propòsit està amagat sota tot aquest
formigó i ja se sap que el propòsit
i l’objectiu són la mateixa cosa.
Així que sense un o altre s’arriba a
asseveracions com aquesta “mira,
és que tinc vint anys i estic molt
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preocupada perquè sóc frígida”…
i nosaltres “Com ho saps?”, i ella
“Perquè m’ho ha dit el meu company”, pam!, paraula de Déu. I llavors aquí és on surt l’assassina en
sèrie que duus dintre i et mossegues la llengua per no dir “diguesli al torracollons del teu xicot que
vingui aquí a parlar amb mi”, però
en lloc d’això li expliques que la
frigidesa no existeix, que les dones
es corren en més d’un 80% per estimulació clitorídia i que es masturbi molt, amb vibrador o sense,
i si de passada canvia de company
doncs més garantia d’èxit.
Alguna vegada, hem de confessarho perquè som vanitoses, alguna
d’aquestes noies que s’havien endut a casa una joguina vibradora han tornat per donar-nos una
bona notícia amb aquestes paraules “QUE NO SÓC FRÍGIDA, que
anit em vaig córrer!”

Molt nombrosos són els tipus
d’erotofília admirativa, de la qual
aprens nous delits; n’hi ha un
munt. Des de qui t’ensenya com
usa les boles xineses en una variant arriscada a qui t’explica com
controlar la respiració per augmentar l’onada expansiva de l’orgasme.
Aquí no hi ha res per transgredir,
està tot arrasat, els vestigis de
l’antiga ciutat patriarcal han desaparegut, només hi ha dones que
gaudeixen, proven, experimenten,
expliquen, riuen, estimen; en definitiva, són vives i estan plenes
d’una energia contagiosa que et
fa reclutar-les per al teu escamot,
encara que elles no ho sàpiguen.
Després hi ha l’erotofília respectuosa, quan un pare de quarantacinc anys ve amb la filla de dinou. A més d’una se li arrugaran

els bigotis pensant en la imatge,
però és que les imatges de registre en ocasions tenen una pàtina
en blanc i negre i una veu cridanera de fons. Aquí la veu és també masculina, temperada i càlida,
amb brots de timidesa en certs
moments; no obstant això, la filla té una veu alegre i directa, i no
és gens estrany perquè ella ve a
buscar el seu segon vibrador. Ell,
en canvi, per fi i d’una vegada per
sempre, s’ha decidit a provar una
joguina anal. La filla l’anima, i jo
també, fins i tot un noi que és
davant del taulell esperant el seu
torn l’engresca amb educació.
Al final el pare de pèl canós i curt
es decideix amb coratge i ens diu
a tots “I per què no, algun dia havia de provar-ho.”
No em digueu que no us mata
d’enveja aquesta relació.
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I succeeix que en general ens encanta aquesta tasca desmitificadora del sexe i els seus complements, amb la qual es trenquen
tots els estereotips imaginats i
el misteri que els envolta, les diferents tipologies de l’error on
conflueixen allò modern, postmodern i pervertit, la genealogia
del consolador, tan allunyada de
la veritat com l’afirmació que la
dona té menys apetits; tot fals, ho
constatem des de la nostra tribuna d’observació.

Vibradors, consoladors i arnesos al servei del plaer de sa
majestat la dona, als vostres
peus, benvolgudes amigues.

afrodita a

La veritat és que no saps mai per on et sortirà la fantasia. Fa uns anys, ja prou correguda i amb sexe previ satisfactori i
orgàstic, vaig tenir una temporadeta que no hi havia manera que em deixés anar. Anorgàstica, vaja. Que sí, que ja sabem
que no tot és l’orgasme i tot això, però quan en tens ganes i no hi arribes, de vegades fa pal. Quan després analitzava
què podia haver passat, ho vaig atribuir al fet que em veia a mi mateixa una mica masculina en la meva manera d’enrotllar-me amb les noies, tenia por de semblar massa activa, de fregar-me massa, que m’agradés ficar els dits, de parlar
cardant i comentar la jugada. Crec que havia sublimat el sexe lèsbic. Jo, que venia de l’ambient, estava en un moment
d’identitats femenines, feministes i lesbianes i follar porcament se’m feia molt de tio.
Vaig decidir solucionar la qüestió i posar mans a l’obra, sensu stricto, i dedicava els meus moments d’oci a tocar-me.
Jo abans m’havia masturbat bastant poc i al principi ho feia de manera una mica mecànica, després vaig començar a
pensar situacions excitants que havia viscut, després ja me les inventava: jo a sobre, movent-me com si anés a penetrar
el coixí. No acabava d’arribar l’orgasme buscat. Fins que, recordo el moment, la postura i l’habitació, vaig pensar que
se’m follava el meu germà i em vaig córrer. Que bé! Amb ell havíem tingut lleus tocaments adolescents autolimitats
i em sorprenia com s’excitava. Jo crec que el que sempre m’ha fet enveja dels homes no és el penis, com deia Freud
(bé, també una mica), sinó aquest aprenentatge que han tingut per poder deixar-se endur per les pulsions sexuals, ser
capaços d’arribar a un moment en què l’única cosa que importa és aconseguir el màxim plaer, viure-ho amb la urgència
de qui està mort de fam i es menja el que sigui i estar segurs que, seguint el model de Master i Johnson, després de
l’excitació i l’altiplà, ve l’orgasme.
Des de llavors he anat sofisticant i variant les meves fantasies, però la gran majoria són al voltant de tios amb impulsos
irrefrenables que em supliquen que em deixi follar. No he tingut temptacions de portar les meves fantasies heteros a
la pràctica, perquè a mi, la veritat, és que no m’agraden els homes, m’avorreixen sobiranament, no suporto la fragilitat
del seu ego ni el seu analfabetisme emocional. Les dones són molt més simpàtiques, divertides i generoses, estan més
bones i, si alguna vegada puc haver dubtat dos segons sobre el meu lesbianisme sexual, mai, mai, mai he dubtat del
meu lesbianisme emocional. Jo visc ara el sexe una mica com el meu ideal de macho, penso que està per donar plaer,
de vegades tinc la sensació que jo també tinc pilila i m’empalmo i tot, amb els consoladors sóc la reina i sense també,
m’ho menjo tot i em deixo fer de tot. No busco l’orgasme perquè ja sé que arriba quan no et poses límits. I si vull anar
per feina, ja m’ajudarà el meu germanet, he!, he!, he!

fantasies
incestuoses
d’una lesbiana
de pedigrí
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exercicis espirituals. taula número 8.

gimnàstica nocturna · josti nenes
- Josti nenes, que malament que
estem. Ahir vaig somiar que em
follava un mossèn, dels de sotana
i tot. Sí, així, tal qual. Sona fatal.
Era jovenet i guapo, però mossèn,
al cap i a la fi. El tombava a terra,
li aixecava el vestit, em posava al
damunt i...
- Hola, què posem?
- Tres clares i unes olives, si et
plau.
- I el pitjor de tot: era una acció
política de la Campanya pel Dret a
l’Avortament. Perquè ell era antielecció i recalcitrant, un corb. Josti
nenes, estic fatal.
Em vaig quedar a un pas de l’orgasme. Sabeu aquells somnis en què
gaudeixes, i gaudeixes, i més, i més,
i aleshores sona el despertador? I
et lleves amb un regust de boca i
tota humida? Encara tinc el desig al
cos..., estic pensant d’anar a missa
de les set.
- Hein??
- Que no, que és broma!
- Eva, sí, estàs fatal. Necessites
unes vacances. Tant Granada, tant
rotllo identitari, i somies amb un
mossèn? La darrera vegada t’ho feies amb un estudiant d’ESADE. Sabeu què em posa a mi a cent i més?
Tot això del rotllo queer. No sabeu
com he gaudit a les jornades de
Granada. De vista, és clar, perquè
de contacte, res. Però m’he omplert
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de papallones. Llàstima que amb el
fred dels bungalous, les papallones
corrien un perill greu d’extinció. Ara
necessito experimentar, tocar, olorar, disfressar, performar, penetrar,
llepar, acaronar, dildejar, magrejar,
prémer. A la propera festa transfeminista que es faci, m’hi acompanyeu segur.
- D’acord, d’acord! Ja ho hem entès, Fina. Ens està mirant tot el
bar. A veure si podeu ser una mica
més discretes. Quan surt la paraula
sexe, se us en va l’olla, porques.

veig els problemes des d’una altra
perspectiva.
- No, si ja dèiem que ets la nostra
porca preferida. Però no has pensat
de canviar de feina?
- Ah!, ah!, aaaaaaaaaaaah!
- Però Segura, que estem parlant!
- Calleu, que vénen les olives.

- Però què dius Segura, si tu ets la
nostra puta preferida.
- Jo seré molt puta, però porto mesos en la misèria. I el pitjor de tot,
és que nooooo tiiiiiinc ganes de reeeees! Se m’està refent la virginitat. Els meus orgasmes són digitals,
bàsicament terapèutics, i passant
de tot.
- A qualsevol cosa se li diu teràpia,
eh?
- Que no, que és veritat. Va bé per
dormir millor, evitar l’estrès, tonificar la musculatura. I evito alts i
baixos emocionals, que estic farta
de rotllos emocionals i problemes.
S’està tan bé sola... Això sí, recordeu aquell aparell que em vau regalar? Aquella mena d’aparell de
massatges clitoridi? És una meravella..., el duc sempre a la bossa.
Em va perfecte en els moments
d’estrès: una estoneta al lavabo, i
<<||

Eva, Fina i Segura

vero escurriol
il·lustració: rakel escurriol.

Com que la concepció de la sexualitat i el plaer és travessada
pel sistema patriarcal, vam començar amb la reflexió entorn
del gènere, el sexe i la identitat
femenina com a concepcions
socials, vam tractar de situar-nos dintre o fora d’aquests
esquemes, i vam reconèixer la
necessitat dels espais no-mixts
per desenvolupar la nostra pròpia identitat sexual amb la qual
generar nous models i ideals de
bellesa propis.

exper i è n c i e s
de t a l l e r s
s o b re
refl e x i o n s
entor n d e l a
sexu a l i t a t

Recordo uns tallers sobre sexualitat que vaig
compartir amb algunes dones i lesbianes
que participaven en el projecte feminista
MAMBO a Barcelona, els anys 2006 i 2007.
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La menstruació va ser la protagonista del segon taller, amb
reflexions entorn de la medicalització i el que significa per a
nosaltres. Li vam donar la volta a la part negativa de la regla
amb la creativitat de modelar
conys i vagines amb plastilina
de colors i de pintar amb pintura vermella papers i a nosaltres
mateixes, i així poder assaborir
el plaer d’imaginar-nos que era
la sang abocada des dels nostres
cossos.

El següent taller ens endinsava
en el plaer de la sensualitat i
l’erotisme en un ambient relaxat d’olors i sabors estimulants,
i de massatges entre nosaltres
amb els ulls embenats per abandonar-nos al plaer de compartir
amb les altres l’estimulació dels
nostres cossos. La diversitat
d’allò que ens excita és enorme entre nosaltres, ens posem
calentes amb carícies sensuals,
pessics a les carns, olors d’essències o olors corporals com la
de la suor; amb tot allò que ens
transporti cap a l’erotisme, que
ens generi un pessigolleig al cos
i ens faci enrojolar les galtes de
plaer.
L’últim taller no podia ser una
altra cosa que l’evolució de l’anterior activitat a l’orgasme, per
compartir les formes com ens
agrada que ens toquin, que ens
estimulin, i aquelles postures
i pràctiques que ens condueixen a tenir la ment en blanc i a
sentir que explotem per dintre
de plaer. Tot i que el plaer

<<||

més gran me’l va provocar la
part final, en la qual, entre riures
i curiositat, vam acabar explorant-nos els conys i les vagines
les unes a les altres, admirant
les formes i colors diferents dels
llavis, dels clítoris, de les vagines obertes…, al principi amb
timidesa i després amb curiositat i desvergonyiment. Per a mi
van ser dies estimulants, dies
d’aprendre compartint i de felicitat davant l’immens món de
possibilitats que ens ofereix el
plaer, sense deixar de ser crítiques amb el que ens han imposat per poder desenvolupar-nos
davant les infinites combinacions dels nostres cossos i del plaer que podem generar-nos.
Si us interessa llambregar el
senzill fanzine en què es van recollir aquests tallers, no dubteu
a escriure a
pedrapunk@hotmail.com
Una salutació plaent i feminista.

marta

És important, abans d’entrar-hi, informar-te de si ets clitorídia o vaginal, perquè si no, un cop a dins de la
botiga, com t’ho fas per contestar
amb certesa? I el dependent t’ho
pot preguntar!

És una
llàstima
que no
m’atrevís
a entrar-hi
fins ara.

És una botiga de joguines com qualsevol altra. Té un dependent home,
simpàtic...; bé, no sé si és així a tot
arreu. Es pot tardar bastant estona a veure totes les joguines. Imagineu set o vuit armaris amb cinc
prestatges plens de moltes coses.
Una de les col·leccions més grans
és la de joguines que vibren (amb
piles, és clar) de diverses formes,
colors, mides i textures. Algunes
van en capses, com les nines, i de
seguida les vàrem identificar com a
les Barbies. Les formes i colors són
molt variats i cal posar atenció a
tots els detalls.
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Hi ha les joguines amb comandament a distància, que poden ser
útils especialment per a parelles.
Però no totes: hi ha unes calcetes
amb un vibrador que es pot engegar des del comandament, el qual
pots dur a la bossa, i aprofitar qualsevol oportunitat durant el dia per
posar-lo en marxa.
També es pot trobar tot el que és
possible d’imaginar (almenys per a
mi) quant a tangues i calcetes, fins
i tot n’hi ha que tenen una pròtesi
de fal·lus al davant.

A mi m’han cridat l’atenció els vibradors de butxaca tipus pintallavis
o similars, amb una pila i de diferents colors. Són, com ho diria…,
molt portables.
No vull deixar de parlar de les boles xineses. En principi les has de
portar (en són dues, d’uns 3cm de
diàmetre cadascuna) quan estàs en
moviment, perquè la petita “pedreta” de l’interior es desplaci i la notis
a la vagina. A més de donar aquesta
estimulació agradable poden ajudar
en casos d’incontinència d’orina o
prolapse (ja tenim motiu per tornar
un altre dia a comprar-ne unes i ens
les podem posar mentre fem la neteja del pis, per exemple).

Jo em vaig quedar amb la joguina
que vibra i que estimula la vagina
al mateix temps que el clítoris, ja
us la podeu imaginar, és com un
fal·lus amb una petita banyeta a la
base. Això em podrà anar bé tant si
sóc clitorídia com vaginal. I és que
potser hauria pogut estalviar una
de les dues funcions si m’hagués
respost la pregunta abans de sortir
de casa, però mai és tard per conèixer-se a una mateixa.
<<||

júlia lull sanz

Per a Marta Darder l’art és la pràctica de la llibertat. Això que
podria ser una definició tòpica de l’art, en aquesta artista resulta
un procés molt complex i difícil d’atrapar. La llibertat, en primer
lloc, no és individual sinó social. Sentir la llibertat, per a l’artista,
consisteix a generar situacions socials que portin els participants
a interactuar espontàniament sense prejudicis i a moure’s creativament. La Marta insisteix que l’art genera nova realitat; per
tant, la matèria prima de l’art és el buit d’un encontre on tot és
possible i imprevist.
No tot és vàlid en l’art. No s’ha de confondre la llibertat amb la
premissa que “tot és art”. El sentit de la creació que promou Marta Darder està compromès amb allò més elemental de la vida:
reclamar la llibertat, el plaer i la bellesa per qui no les té; l’acció
creadora ha de pretendre transformar el món en aquest sentit.
Les dones, els infants, els marginals, la misèria, la crítica al sistema jeràrquic, patriarcal, explotador, consumista, violent… són
temes comuns en la seva obra, que no és en absolut una queixa,
ni tan sols una crítica, sinó un pas endavant, una proposta de bellesa activa i renovadora.

cos de dona: plaer i sensibilitat específica
en l’obra de Marta Darder 1

L’obra de Marta Darder és extensa i versàtil, però ara i aquí comentaré sols aquelles intervencions en què l’artista treballa el
seu cos de dona i les seves percepcions femenines per distingir,
mostrar i reflexionar sobre la necessitat de trencar prejudicis i
alliberar-nos de manera concreta, no només conceptualment:

Frame del vídeo, Peus de princesa, 2005

||>>

Pixa’t al llit (1998-2001), Peus de princesa (2005), Autoretrats,
maternitats i famílies (2003) i Mirada de Venus (2004).
>>>

És una de les seves obres més polèmiques i transgressores. Es tracta
d’una impressió digital sobre alumini
i metacrilat d’uns 40x55cm, on apareix projectat el seu cos vist des de
tots els punts de vista: és una visió
cúbica, és una “obra cubista”.
Però no acaba aquí el seu sentit. La
Marta utilitza el seu cos de dona tancat dins un cub i acompanyat d’un
títol molt inquietant: Pixa’t al llit. Es
tracta d’una ordre, d’una invitació
alliberadora. No podem evitar recordar el significat-tabú i freudià que
té el fet de no controlar l’orina a les
nits. És sempre senyal d’immaduresa
i d’infància: dos atributs que la dona
arrossega, conscientment o inconscientment, fins al final de la seva vida.
Amb el crit Pixa’t al llit, Marta Darder
vol trencar el tabú, alliberar el cos de
dona, el seu propi cos, promoure el
plaer d’evacuar…, prejudicis! L’espectadora no pot deixar de pensar que
l’alliberament faria desplegar aquest
cos constret dins un cub. Penso que
és una reflexió magnífica, vital, inevitable.

Aquesta obra dóna continuïtat a un
fil que seguirà l’artista al llarg del
seu treball i que consisteix a utilitzar el seu cos com a instrument per
objectivar la seva subjectivitat i, a
la vegada, significar les característiques de viure dins un cos de dona i
suggerir-ne l’alliberament, tal i com
es podrà comprovar quan expliquem
les Maternitats, Els peus de princesa i,
sobretot,Mirada de Venus.
Aquest fil també el podria “enfilar”
amb una sèrie d’artistes que s’expressen com a dones a través del seu
cos, com a objecte artístic. Podríem
parlar des de Frida Kalo, passant per
Remedios Varo fins a arribar a l’art
PostModern i Queer, en el qual algunes artistes, per trencar amb els prejudicis culturals que constitueixen el
cos de dona, el fracturen, el fragmenten i a vegades el violenten per allunyar-se’n de l’estereotip. Marta Darder, però, no tracta mai el cos amb
violència sinó amb fascinació, plaer i
tendresa, malgrat vulgui també trencar-ne l’estereotip.
A mi és una de les línies subtils de
l’obra d’aquesta artista que més
m’interessa, perquè em transporta de
l’art figuratiu, subjectiu i poètic a l’art
conceptual més crític i innovador.
>>>

peus de princesa (2005)3
Aquesta idea va sorgir de l’impacte
que va tenir en Marta Darder conèixer la tradició a la Xina per la qual, a
les dones, des que són molt petites,
se’ls embenen els peus per tal que
no els creixin gaire i sempre tinguin
un peu petit que, estèticament, allà,
és més bonic.
L’obra consisteix en una projecció de
vídeo i un text en un tríptic sobreposat. Aquesta exposició es va dur a
terme al Port de la Selva. El text, Conversa quotidiana amb la meva mare,
expressa el mal de peus d’aquestes
dones d’una forma molt transparent.
A les projeccions podem veure peus
descansant dins una piscina, imatge
que transmet a la perfecció el descans i el plaer que suposa no tenir
mal de peus.
No podem evitar, especialment les
dones, recordar en el propi cos la
recurrència incòmoda i desestabilitzadora que provoca un mal de peus
relacionat sempre amb unes sabates
presumptuoses (de dona objecte) o
amb un cansament de mestressa de
casa, treballadora de camp, infermera, etc. (dona explotada).

A la dutxa, un dels tríptics de la sèrie “Autoretrats” del catàleg Autoretrats, maternitats i famílies, 2003.

pixa’t al llit (1998-2001)2

Tornem a estar, doncs, davant d’una
reflexió que també parteix del cos
de dona per fer-nos arribar al desig
d’alliberament.
El que trobo original dels plantejaments de la Marta sobre els temes
de dona és que sempre els planteja
en positiu, és a dir, des del plaer que
suposa trencar costums i motlles.
Aquesta obra en concret connota
pura relaxació: els peus en llibertat,
els peus volant dins l’aigua sense
aguantar cap mena de pes.
És una obra anti “Ventafocs i la seva
incomodíssima sabateta de vidre”!

autoretrats, maternitats i famílies
(projecte iniciat el 2003)4
Tothom que coneix a Marta Darder
sap com ella ha triat i gaudeix de la
maternitat.
La maternitat és un vincle irreductible entre fill i mare. Però això no fa
que l’artista plantegi una reivindicació exclusiva. Ella sap que hi ha molts
tipus de maternitats. Opta per les
relacions maternals triades, tendres i
satisfactòries i ens exposa una àmplia gamma de possibilitats.
>>>

Per una altra part, la Marta se sentia
fascinada per les transformacions del
seu propi cos a partir del seu embaràs: s’observava com si fos un miracle
(un mirall!) Les curioses fotografies
d’autoretrats, captades a l’alumini de
la dutxa, mostren amb força aquesta
observació autocomplaent, estranyada i excèntrica.
Tornem a estar davant una reflexió
molt suggerent sobre els cossos en
relació específica i sobre el propi cos.

les pròpies arrels. Buscàvem un fetitx
que ens autoafirmés una icona d’autoestima… La sorpresa va ser magnífica, obríem el díptic i trobàvem un
mirall, la nostra mirada produïa un
miracle: nosaltres i cada una de nosaltres érem la Venus de Barcelona!
Poques vegades se’ns ha dedicat un
homenatge tan preciós a les dones
d’aquesta ciutat.
L’artista va presentar una mena de
díptic que, obrint-lo, qüestionava
en una pàgina, amb el text escrit a
l’inrevés: “¿Quién es Venus? ¿Y tú
me lo preguntas?... ¡Venus eres tú!”
Amb un mirall es podia llegir correctament el text, modificant el famós
vers de Bécquer, i es podia descobrir
la Venus que totes i tots som. El gest
artístic, sens dubte, va impactar:

mirada de venus (2004)

5

Ens trobem davant un poema visual exquisit i també davant un regal
tendre i potenciador a les dones de
Barcelona. No calen paraules: totes
les dones anaven a veure la imatge
de la Venus de Barcelona, una Venus
desconeguda fins ara per a tothom.
L’anunci ens despertava l’esperit arqueològic de recerca identitària de

“Barcelona bull de col·lectius de
creadors que treballen des de la
diversitat cultural, l’antibel·licisme
i la sostenibilitat. Poques vegades
surten als mèdia i aquests darrers
temps han seguit fent la seva al
marge del Fòrum. A partir d’avui, i
durant cada dilluns fins al final del
certamen, els dediquem aquest espai que comença amb Fem Art de
Ca la Dona.
>>>

Tu ets Venus. Això va voler transmetre Marta Darder en la seva intervenció a l’última Fem Art, una
acció que sota el títol: Presentació
de la Venus de Barcelona, va acollir en el magnífic marc de la plaça
dels Àngels (davant del MACBA)
una bona colla de curioses, i també
curiosos, amb ganes de conèixer, en
primera persona, la Venus de Barcelona (…). Cal dir que Darder va fer
gala de grans dosis de provocació
per acabar mostrant als presents
que cadascuna i cadascú d’ells era
Venus.
La provocació va lligada moltes vegades a la més absoluta certesa. No
cal mirar més enllà, tots som part
del nostre imaginari. Tots i totes
som Venus.”6

Detall de l’interior del díptic de la intervenció “Presentació de la Venus de Barcelona”, 2004

És molt interessant com trenca amb
l’estereotip iconogràfic tradicional
mare-fill (construcció cristiana de
la Verge Maria i el nen petit) sense
anul·lar la relació afectiva entre els
dos elements adulta-infant.

1 Aquest text es un capítol del meu treball: “l’ARTberint
de Marta Darder”, presentat a la Universitat Autònoma
de Barcelona, 2008.

2 Pixa’t al llit, a De reflexos i reflexions, catàleg de
la Mostra d’art de dones Fem Art 2002, Ca la dona,
Barcelona 2002, p. 6-7 i a
http://www.caladona.org/femart/femart02/art02.htm

3 Peus de princesa, a Les pors. Fem Art 2005, catàleg
de la Mostra d’art de dones de Ca la dona, Barcelona
2005, p. 37 i a
http://www.mxespai.com/artistes.php?art=dar.

4 Autoretrats, maternitats i famílies, exposat en
una instal·lació de fotografies individual a Galeria
Safia, Barcelona, 2005, i mostrada a Un grà de blat,
retrospectiva de M. Darder 1997-2007, a Atrium,

Marta Darder creu que la pràctica
de l’art hauria de ser quasi quotidiana a les escoles i constituir
un costum social per tot arreu.
La seva creativitat contagiosa et
fa pensar realment en un altre
món més cohesionat, més viu,
més lliure i sobretot més divertit,
on seria impensable l’esclavitud
consumista i la degeneració que
avui en dia pateix la imaginació
social.

Barcelona, 2007. (Catàleg en premsa).

5 La Venus de Barcelona, Barcinonensis Venus, a
Intervencions públiques. Fem Art 2004, catàleg de la
Mostra d’art de dones de Ca la dona, Barcelona 2004,
p. 18-19.

6 Mar Jiménez, “Mirada de Venus”, diari Avui, dilluns
10 de maig del 2004, p. 42.
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mi vagina
Què és el que et dóna més plaer?
El sexe.
Una fantasia...
recolzada a la roca calenta fent
peuets en bona companyia.
Que es el aue et dona mes
plaer?????

39 anys. lfm

Depen del dia. Soc així.
No hi ha una sola cosa. Una caricia,
que m’escoltin, que m’allisin, que em toquin,
que em mengin però sempre amb tranquilitat,
gaudint de cada sensació.
I que no s’espanyi el moment.
una fantasia.....
Menjar-me a la meva nòvia sense que ella em
pugui tocar. O a l’inrevés.

Ulls, tapats
Carícies arreu del cos
Ment en blanc
Tremolors...
Fred, calor, molta calor
Fred.

30 anys. rle

41 anys. kw

Què és el que em dóna més plaer?
Que m’estimulin la vagina digitalment.
Una fantasia...
ser un home sexualment actiu.

38 anys. aaa

Mi vagina se estremece de placer,
no tengo más fronteras
para contenerte
que estas frágiles
paredes rugosas.
Mi vagina clama una
venganza que no es mía,
ni tuya, ni de las dos juntas.
Mi vagina reclama la
sed de la victoria
sobre tus alas cerradas sobre mí.
Mi vagina se hace vaina
sobre tu gusano-mariposa
y te permite el vuelo,
aunque tus alas se
pudrieron hace tiempo.
Mi vagina consiste en
un truco de magia,
si haces sshssssss,
me saco un conejo
que no se llama Venus,
ni Marte, ni Mercurio
y que nunca come zanahorias.
Mi vagina clama sangre,
pero no tu sangre ni la mía,
ni la de las dos juntas,
sino sangre, sangre a secas,
de cordero, de sacrificio lunar.
Mi vagina asesina,
como una planta carnívora,
desea a las moscas,
atrapar entre los labios
que la amurallan
finos corazones de insecto
y plumas de ala de paloma.
Mi vagina se muere de soledad
como una vagón abandonado,
sola en su agujero,
pálida en su húmeda oscuridad
DIANA JUNYENT
Pornoterrorista
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receta
de cocina
frustrada a las
finas hierbas
Besa’m encara, rebesa’m i besa:
dóna-me’n un dels teus
més saborosos,
dóna-me’n un dels teus
més amorosos:
jo te’n daré quatre en
brasa encesos.
Ai las, que et planys?
Calme el teu rosec
donant-te’n uns altres
deu, ben melosos.
Així, mesclant uns besos tan joiosos
gogem l’un de l’altre a ple plaer.
Doble vida, llavors,
cascun tindrà.
Cascun en si i en son amic viurà.
Deixa’m, Amor, pensar qualque follia:
sóc a disgust, vivint discretament,
i no puc dar-me acontentament
si, fora de seny, no tinc
qualque eixida.
LOUISE LABÉ
[traducció d’Encarna Sant-Celoni i Verger]

Apenas empiezo a saborearte
y ya me entran ganas de comerte
mordisquear tus orejas despacio
lamer tu cuello lentamente,
prepararte un aderezo
con mi aliento
mezclar tu saliva con mis dedos.
Apenas empiezo a intuirte
y ya me entran ganas de servirte
un manjar de caricias
y de halagos
invitarte a degustar
mi condimento
sazonar con mis manos tu cintura
hornear el deseo a fuego lento.
Apenas empiezo a
tramar la receta
cuando te deslizas con
cautela hacia la mesa
y con la exquisita
canela de tu boca
dispones ante mí la escapada.
Argumentas que hay
exceso de alimento
y que mantienes una
dieta muy estricta
me dejas rebosantes las
manos de especias
y un desfile se inicia de
pucheros y cazuelas.
El orégano previsto en tu mejilla
la pimienta salpicada
en tu mirada
la vainilla extendida por tu nuca
la menta en tu piel y la mostaza.
El comino, el limón,
la hierbabuena
||

el romero en tu frente,
en tus labios la salvia
el azafrán y el laurel
en tus hombros
por tus dientes el anís,
la alcaparra.
Uno a uno los ingredientes
que aguardaban tu llegada
retroceden a su lugar de origen
y yo apenas me dispongo
a iniciar la retirada
congelo en la memoria
el menú del deseo
por si alguna vez te
apetece paladearme
y a mí me entran
ganas de evocarte
y es que apenas empiezo
a conocerte
y ya siento el impulso
de adobarte.

(Del libro De carne y verso)
GLORIA BOSCH
Fundadora del grup Veus de Dones, des
de 1994 amb el que treballa per donar a
conèixer la poesia, especialment la poesia
escrita per dones a través de recitals
poètics musicats.

cos de lletra
Terra vermella,
al fons del calaix.
Dits que creen música,
silenci total,
se sent jazz,
country, blues,
flamenc i folk.
Música dins del foc,
notes que surten
i entren dins les flames.
Les mans fan i desfan
bocins,
cargolats,
creats i cuidats.
Terra humida
fora la caixa.
Peces amoixades.
Peces espiralitzades.
Petites peces
separades,
incomunicades i replegades.
Bocins de fang
sense sentit.
Peces que
viuen.
Llavors de fang,
creixen.
Espurnes de foc,
circulen.
Petites peces obren
els sentits.

Peces de música
senten l’atracció del foc.
Temperatura constant,
seducció.
Temperatura potent,
desig.
Temperatura adient,
passió.
Espurnes d’or fos
rellisquen,
es mouen i
es transformen.
Llavis
es toquen.
Pits
es col·loquen.
M’obro.
Mossego,
petonejo,
investigo
fora i dins;
aquí i allà.
Palpo,
trobo,
cerco,
jugo
i
encerto.
Les corbes em provoquen,
són salades
sóc aquí
és finita
sóc desig,
som
som
som
humidessss.
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... i som
Són blaves,
són blanques,
són petites,
són grans,
són marrons,
són
sóc
són passió,
sóc desig,
són atracció,
sóc curiositat,
són seducció,
sóc emoció.
Som.
Mercè Garcia Huguet

