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Cuita – Dones!!

Marta Darder

«Presento las fotos de mi hermana -tiene cuatro hijos y vive en
medio del monte al otro lado del Atlántico…- y como las tengo
aquí… las presento a la Mostra. Ella no lo sabe...» comenta Cecilia
en arribar a Ca la Dona per a la convocatòria de la FEM ART’08.
«I la teva obra? L’has portada?» li preguntem. «No he tenido tiempo, el año próximo será» somriu contenta la Cecilia.
M’he aturat al mig del carrer amb el cor a la mà. Tinc molta pressa. Hi ha un home estirat a terra amb les mans i el cap plens de
sang. Amb la mà al mòbil pico a l’interfono tal com ell m’ha
assenyalat «Sra. Montserrat el seu marit ha caigut, tot està ple de
sang…» Truco l’ambulància, tothom està neguitós… L’ambulància
no arriba. «La guàrdia urbana ja s’apressa…» apunta una cuidadana diligent. 15 minuts més i tot resolt, la urbana ha trobat l’ambulància perduda i han vingut totes dues al carreró. L’accidentat
a l’hospital. «Em deixes que et convidi a una cervesa?»

He fet un suc de taronja i l’he portat a la tauleta de nit. Quan es
desperti se’l podrà prendre abans d’anar a treballar. Vitamina C
per començar el dia i un petó. No li dic ‘cuida’t’ ja sé que ho farà.
Procuro no fer-li la trabeta abans de baixar les escales… La
Montserrat es dutxa cantant ‘Oju! Cuidadu!’ i se’n riu dels ‘introjectes’ mentre pinta el gran ull que tot ho veu.
‘Tu no sales’, ‘Te odio’, ‘Ojalà te mueras’, ‘Maledetta femmina’, ‘No
me digas que fue amor’, la cura, la relació, els espais, l’habitar,
respirar, deixar viure, tot plegat ho aconseguim ‘Aguantando el
tipo’ i ho sostenim en el dia a dia en els ‘Premiers soins’, i les
‘Santes mestresses de casa’, especialment ‘l’infermera’ hi contribueixen juntament amb les ‘Ety/ento-mologies’.
Molts ímputs, molts impactes, ’Empelts’, ‘Reacció/Simbiosi’, ‘Reconstrucción’, ‘Destronando al Principe Azul’, ‘Rituals de Sanació’,
‘Cuidadania d’anada i tornada’,...
‘La comida está servida’.

Tingues cura de tu. Tingues cura de la teva pròstata, del teu cor, de la teva cel·lulitis, del

Prends soin de toi. Prends soin de ta prostate, de ton coeur, de ta cellulite, de ton foie, de

teu fetge, dels teus pulmons, de les teves arrugues. Corre, menja cinc verdures al dia,

tes poumons, de tes rides. Cours, mange cinq légumes par jour, dessine. Prends soin des

dibuixa. Tingues cura d’altri: ofereix el teu cor, les teves aurícules, els teus ventricles.

autres : Offre ton coeur, tes oreillettes, tes ventricules. Aime ton prochain comme toi-

Estima l’altra com a tu mateix. Tingues cura de tu, però no massa: l’hipocondria està a

même. Prends soin de toi, mais pas trop : l'hypocondrie guette - un jour, tu rempliras ta

l’aguait –un dia ompliràs amb aigua mineral la bossa d’aigua calenta. Fes la compra a la

bouillotte à l'eau minérale. Fais les courses de ta voisine. Souris aux inconnus. Fleuris les

teva veïna. Somriu als desconeguts. Duu flors a les tombes. Pensa en els altres, però no

tombes. Pense aux autres, mais pas trop. Laisse-les vivre aussi. Prends soin de toi et fais-

massa. Deixa’ls viure també. Tingues cura de tu i dóna’t plaer –dibuixa! Dibuixa totes

toi plaisir–dessine ! Dessine tous ces visages, tous ces corps qui te fascinent. D'accord, il

aquestes cares, tots aquests cossos que et fascinen. D’acord, també hi ha els dies sense: et

y a les jours sans : tu batailles avec cette tête, avec ce bras, avec ce pied, avec cette jambe.

baralles amb aquest cap, amb aquest braç, amb aquest peu, amb aquesta cama. No te’n

Tu ne t'en sors pas de ce putain de nez, tu as beau faire, le regard parle autant que celui

surts amb aquesta merda de nas, se’t gira feina, aquesta mirada parla tant com la d’un lluç

d'un merlu mort. Et puis, il y a les jours avec, façon genre communicant, tu dessines et

mort. I després hi ha els dies amb, del tipus comunicant, dibuixes i l’altre surt del paper.

voilà, l'autre sort du papier. Magique. De ton fusain, de ton crayon, tu caresses cette tête,

Màgic. Amb el carbonet, amb el llapis, acarones aquest cap, aquest braç, aquest peu, gires

ce bras, ce pied, tu tournes autour de cette cuisse, tu happes cette ombre, là, au coin de

al voltant d’aquesta cuixa, atrapes aquella ombra, allà, al racó de l’ull, i després tot el

l'oeil, et puis tout ton modèle. Hop, transféré ! Comme un décalcomanie, comme un jeu

model. Hop, transferit! Com una calcomania, com un joc d’infants, com l’infant que enca-

d'enfant, l'enfant que tu restes, et sur le papier, là, toutes ces créatures, presque aussi

ra ets, i sobre el paper, allà, totes aquestes criatures, gairebé tan maques com la canalla

chouettes que les enfants que tu n'as pas fait.

que no has fet.

Claire Maupas
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Maríana Milei _La comida está servida, 2007 _Instal·lació, 205 x 45 x 55 cm

FEM ART’08
9_

Karol Bergeret _Santa Ama de Casa Enfermera, 2008 _Collage d’objectes recuperats i llums fluorescents, 180 x 60 x 60 cm

Maria Solà _La Barcelona pirata, 2007 _Fusta i tetraquilat, 180 x 140 cm

11_

Marili _Mareas sin nombre, 2008 _Poesia visual, 100 x 40 cm

_12

Julie Marchand _Premiers soins, 2007 _Instal·lació visual i sonora, 1 x 1 m

13_

Sonja De Graaf _Maledetta Femmina, 2007 _Fotografia digital, 240 x 20 cm

_14

Kerstin Vegelahn _La trenza de Mama, 2007 _Instal·lació, 47 x 88 x 35 cm

15_

_16
Chiara Garducci _Rullata, 2007 _Funcionament amb acrílic fluorescent al paviment, 2 fotografies , 50 x 35,5 cm c/u

Veronica Lahitte i Verónica Carracedo _Saca lo que llevas dentro, 2007 _Instal·lació

17_

Britta Eppinger _Cuna, 2007 _Feltre artesanal, 50 x 40 x 35 cm

_18

Guillermina Lombardo _X-0000000, 2007 _Fotografia digital, 24 x 30, sèrie de 5 imatges

19_

Roser Caminal _TMB L-64 / Cuidadania d’anada i tornada, 2008 _Vídeo, 10’

_20

Carme Rovira _Antígona, 2007/2008 _Serigrafia i paper encolat, 40 x 40 cm

21_

Patricia Picón _Prefiere la muralidad a la moralidad, 2007 _Bolígraf sobre fusta i acrílic. 2 quadres de 20 x 19,7 i dibuix sobre paret de 200 x 100 cm

_22

Sonia Lanuzza _La buena vida, 2007 _Fotografia, 60 x 80 cm

23_

Raquel Planas _Serie ety/ento-mology. Derivación I, 2007 _Instal·lació, 68 x 23 x 6 cm

_24

Lidia Tamboleo _Peso, 2005 _Fotografia, 100 x 70 cm

25_

Àngela Vinent _Diàleg, 2007 _Oli sobre tela, 100 x 100 cm

Carmen G. Martínez _Quiromancia, 2007 _Vídeo interactiu

_26

27_

Barnamar (Bàrbara, Nani, Aimar) _El Circ de la Vida, 2007/2008 _Fotomuntatge. Cartells dinA3 c/u

_28

Miryam Costa _Pòcima de fe, 2007 _Instal·lació, 1,40 x 0,80 m

29_

Silvia Rodríguez _Silvia Margarina 01/08 de la serie Rituales de sanación , 2007/2008 _Fotografia digital, 20 x 20 cm

_30

Valeria de Arriba _Sin título, 2006 _Paper fotogràfic sobre alumini, 70 x 100 cm (detall)

31_

Antonia del Rio _Con cuidado, te cuido, 2003/2004 _Fotografia, 20,5 x 30,5 cm

_32

Matilde Cortés _Cuidadania invisible 1925-2007, 2007 _Tècnica mixta, 100 x 100 cm

33_

Raquel García Blázquez / Lucrecia Rocha _Urbanas, 2005 _Documental, format DVD (mini DV), 25’

Carolina Rivera _Recorrido orgánico, 2007 _Collage / tècnica mixta sobre plòter, 110 x 92 cm c/u

Urbanas explora la relació de algunes dones amb el seu entorn urbà. Dones que diàriament fan ús de la ciutat, donantli un sentit amb els seus actes quotidians: Las Adrianas, un grup de dones que reflexiona i treballa per aconseguir un
espai urbà propi com a part fonamental per a l’assoliment de la identitat del barri de la Mina. Catalina, habitant nòmada, viu i es fa seva una ciutat que no li vol fer lloc. Laura i Eider, busquen espais en els quals sigui possible la trobada
de tothom, i Ibitssam, perduda en la ciutat-laberint.
_34

35_

Irene Salas _Sin título (Serie sobre el maltrato psicológico), 2007 _Instal·lació fotogràfica, 44,23 x 59 cm

Sandra March _La Cadira de la Reina, 2007 _30 escultures de petit format, mides variables

_36
37_

Les Salonnières _Saló de tè, 2007 _Encontre de relació, acció

Encarna Martínez _Aguantando el tipo, 2007 _Vídeo, 23’

Des de l’any 1983, i, fins el 1989, 337 obreres de l’empresa Jaeger
Ibérica (filial de FIATi actual Magneti Marelli), de Barberà del Vallès
(Barcelona) van lluitar contra la discriminació salarial que patien
respecte als seus companys de feina. La seva lluita fou amplia, des
de compaginar maternitat i feina, millors condicions socials... Van
fer de tot per tal que l’empresa apliqués la sentència guanyada reiteradament als tribunals. Pioneres a Espanya en aquest tipus de
lluita, van influir en altres empreses com la Puig o galetes
Fontaneda. Canviar la societat només es pot fer canviant... un
mateix i el seu entorn... Elles ho van fer.
Una pel·lícula a iniciativa del Taller de Documental Creatiu del Centre de Cultura de
Dones Francesca Bonnemaison. Productora delegada: Mireia Fort
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María Romero _Reconstrucción, 2007 _Vídeo performance, 1,5’

_40

Paula Ventades _Destronando el Príncipe azul, 2007-2008 _Cuina crítica i intervenció pública

41_

