HISTÒRIES DE L’ART DES DE BARCELONA
DOSSIERS PER A ACTIVACIÓ DE LA SÈRIE AMB GRUPS

INTRODUCCIÓ
Partint d’aquesta idea, en el projecte que presentem aquí ens hem preguntat quantes històries
de l’art cohabiten dins de la història de l’art amb
l’objectiu de fer-les visibles. El programa consta
de vídeos en obert i compta amb la col·laboració
de diversos artistes, teòrics i activistes que ofereixen la seva lectura d’un episodi concret de la història de l’art.
El programa es planteja com un recurs educatiu
per treballar a l’institut que es pugui enfocar d’una
manera transversal en múltiples assignatures, i
que permeti aprofundir en molts temes que habitualment s’han mantingut fora del discurs oficial.
Aquest dossier presenta alguns d’aquests temes,
així com propostes per treballar-los a l’aula. Unes
propostes que són tan sols una entre moltes aproximacions a cada capítol de la sèrie i que es poden
plantejar des d’assignatures com ara Tutoria, Educació Visual i Plàstica, Ciències Socials, Geografia
i Història o Cultura i Valors Ètics.

El 1983, Marta Traba, crítica argentina exiliada a
Colòmbia, es va embarcar en el projecte d’enregistrar per a la televisió colombiana una sèrie de vint
episodis de trenta minuts amb el títol de La historia del arte moderno contada desde Bogotá, que
en l’actualitat es pot trobar a internet. Aquesta
història de l’art de Traba estava situada i pensada per arribar a grans audiències. Històries de l’art
des de Barcelona, a més de retre homenatge a la
proposta de Traba, comparteix amb el projecte de
la historiadora argentina la intenció de difondre
uns altres relats de la història de l’art i situar-los
en una geografia concreta. En el nostre cas és la
Barcelona del darrer segle, amb l’objectiu d’obrir
a l’aula uns espais des dels quals plantejar fissures en el discurs hegemònic de l’art. L’educació és
l’acte de pensar, d’interrogar i interrogar-se, d’activar, de crear i de sentir, i la nostra intenció és
aproximar-nos a les possibilitats de la pedagogia
com a pràctica política i d’alliberament.

Al llarg d’aquests dossiers fem servir llenguatge inclusiu com a
exemples d’incorporacions no-normatives i d’un llenguatge que no
estigui marcat pel binarisme de gènere. El llenguatge produeix i
construeix realitat. Ens entenem i comprenem el nostre món a través del llenguatge que utilitzem, i per això us animem a imaginar
totxs plegadxs, a classe, altres llenguatges possibles que transformin el món i que ens incloguin a totes.
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El capítol Cartografia sobre l’art i la sida a Espanya
examina el període que va de la dècada dels seixanta a la dels noranta del segle passat, quan la
majoria dels països occidentals van fer uns progressos històrics cap a una major llibertat en
termes de sexualitat i conductes íntimes. Molts
d’aquells canvis van ser qüestionats, i en el cas
d’Espanya els codis sexuals van romandre congelats sota el règim de Franco fins a finals de la dècada dels setanta. Aquest capítol se centra especialment en la resposta que es va donar en aquest país
a la pandèmia de la sida des de la seva aparició, a
començaments dels anys vuitanta.

blanc simbòlic reconeixible dels racons obscurs
de la cultura sexual contemporània.
Des de l’aparició de grups com ara ACT-UP (Aids
Coalition to Unleash Power) a Nova York o d’altres
com ara Radical Furies, Testing the Limits, Lesbian Avengers, Outrage, Queer Nation Wac i Guerrilla Girls, hi ha hagut una nova manera de construir i de teixir art des dels marges; noves formes
d’investigació, d’educació, de llaços i d’afectes comunitaris amb protestes i desobediència civil. A
Espanya, dos dels grups que van aparèixer en els
primers anys de la dècada de 1990 van ser LSD i
La Radical Gai, tots dos a Madrid. Uns grups que,
des de l’activisme queer i la lluita contra la pandèmia de la sida, mai no es van identificar amb l’art
en el sentit més clàssic. Segons Fefa Vila, membre
d’LSD, «hi ha una necessitat de posada en escena, de crear un món simbòlic propi i d’exercitar
reiteradament una representació corporal “anormal”; es vertebra un discurs més, que opera dins
de molts altres discursos, un llenguatge visual a
través de les representacions pròpies que està contestant a un llenguatge anomenat, si vols, “artístic”».

Les aliances que la dictadura de Franco va establir amb la jerarquia catòlica concedien a aquesta
l’ensenyament i el control de la moralitat pública
i privada, basades en l’exaltació dels valors masculins i amb l’heterosexualitat i la família tradicional com a eixos de la vida social. Tot i que la
Ley de Vagos y Maleantes es va aprovar el 1933,
fins ben entrada la dictadura, el 1954, no es va
reformar per incloure-hi la paraula homosexual.
El 1970, ja en declivi la dictadura, es va endurir
amb la creació de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Aquest context havia de crear un
clima de repressió i abandó institucional envers La sida ha estat i continua sent un mirall que ens
les persones homosexuals, els quals es trobaven confronta individualment amb l’homofòbia, el
en un món que els rebutjava.
racisme i el sexisme arreu del món. Des del context actual caldria preguntar-se com aquesta gran
Fins al 1980, dos anys després de la derogació pandèmia ha definit i reconfigurat el nostre espai
d’aquella llei, a Espanya no es van començar a le- social, les idees sobre la vida i la mort o les esgalitzar les associacions d’homosexuals. En aquell tratègies i resistències polítiques. A Espanya, a
mateix període va irrompre la pandèmia de la sida, diferència del que va succeir en altres països, els
la qual va provocar un pànic social i cultural i la grups LGTB van ser els que va crear aquests espais
consegüent resignificació de tot allò que s’havia de lluita en contra de la sida, moguts per la por
assolit durant els anys anteriors en matèria de se- de l’estigma i sobretot de la mort. L’agenda políxualitat. Fou una tragèdia aclaparadora per a les tica del moviment LGTB de llavors girava entorn
comunitats més afectades, que van esdevenir un de temes diversos, com ara la identitat, les xarxes
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afectives, l’anticapitalisme i l’antimilitarisme. En
definitiva, els col·lectius activistes LGTB d’aquells
anys es van dirigir principalment contra tot allò
que era normatiu, impositiu i opressor.

d’ànim d’espectacularitat, excepcionalitat i desinhibició en aquells que estiguin disposats a corporeïtzar aquest display, cosa que fa més accessible
la possibilitat de reviure una perspectiva històrica
concreta a través de l’experiència. Magdalenas del
sexo convexo és un gest de memòria responsable,
de reivindicació de la visibilitat low cost; un reclam sensible, feminista i bollo.

GLOSSARI DE CONCEPTES

2. Pepe Espaliú, Carrying Project
(1993)

Cos trans
Diversitat funcional
Diversitat sexual
Homofòbia institucionalitzada
Ley de Vagos y Maleantes
Ley de Peligrosidad Social
Moviment LGTB
Pandèmia de la sida
Subcultura
Queer

Pepe Espaliú va ser el primer artista espanyol a
declarar públicament la seva condició de seropositu. Ho va fer en un article publicat el desembre
de 1992 a El País. A partir de la lectura d’aquest
article i del visionat de la performance realitzada
pel mateix artista el 1993 i titulada Carring Project –títol que juga amb la similitud fonètica entre
carrying (carregar) i caring (cuidar)–, ens preguntarem d’una manera col·lectiva quins aspectes de
la nostra vida hem col·locat en el subsòl a què es
refereix Pepe Espaliú i de quines maneres emergeixen violentament a la superfície. Com Pepe Espaliú, podem proposar una performance col·lectiva en què es carregui/cuidi tota persona del centre
que necessiti l’afecte i el suport del grup.

ESTRATÈGIES I MATERIALS
PER TREBALLAR EL CAPÍTOL
A L’AULA
1. Belo C. Atance, Magdalenas
del sexo convexo

3. Ley de Vagos y Maleantes
Magdalenas del sexo convexo és un projecte de Belo
C. Atance que persegueix ser, des del karaoke, un
exercici de visibilitat lesbiana i feminista a través de l’apropiació de cançons populars espanyoles. Aquest arxiu compta actualment amb més de
70 temes i ofereix un recorregut històric que va
des de 1933 fins a l’actualitat. La performativitat
del karaoke té la facultat d’instal·lar en el nostre
cos, temporalment, la memòria d’aquells que van
cantar i relatar els seus desitjos, de moments històrico-socials com ara el destape, de moviments
sòcio-musicals que van fugir de lògiques validadores (com ara el punk) i de hits democràtics.
A més, aquest format permet activar un estat

La Ley de Vagos y Maleantes es va aprovar el 1933,
durant la Segona República, per castigar rodamons, nòmades, proxenetes i altres subjectes amb
comportaments considerats antisocials. Durant el
franquisme, aquesta llei va ser modificada per reprimir, a més, la homosexualitat, i cap al final de
la dictadura va ser substituïda per la Ley de Peligrosidad Social (1970), vigent fins ben entrada
la democràcia i derogada, finalment, el 1995. Com
que era una llei que no sancionava delictes sinó
que intentava evitar-ne la comissió futura, no con-
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templava penes sinó mesures d’allunyament, control i retenció dels individus suposadament perillosos fins que es determinés que havien deixat
de ser-ho. El seu desenvolupament reglamentari
va desvirtuar la llei completament; es van arribar
a crear camps d’internament, anomenats Reformatorios de Vagos y Maleantes, i es va permetre
que s’utilitzés arbitràriament per reprimir les persones sense recursos.

que por pequeñas minorías, en aspectos
bastante parciales–, una vez que la anterior confianza en el control de las enfermedades infecciosas se ha visto cuestionada
por la aparición de una especialmente grave y aún mal conocida […]. Tal vez uno de
los efectos morales y civilizatorios más interesantes del sida sea la forma como puede obligar a adoptar posicionamientos personales diferenciados, sobre situaciones
límite, que pueden llegar a tener a veces
insospechadas consecuencias jurídicas.
Problemas tales como la legitimidad moral de que gobiernos como el australiano
o el alemán penalicen a los homosexuales
contagiados de sida por seguir extendiendo
el contagio, al no evitar las relaciones promiscuas, pueden revivir viejas imágenes
de persecución, pero a la vez escenifican el
conflicto entre la opción individual de destruir el propio cuerpo en aras de los más
intransferibles placeres personales, y el
deber del Estado como guardián del cuerpo
social de defenderse contra los elementos
que –en este caso, más física que moralmente– puedan ponerlo en peligro.

A partir de la lectura de la llei en les seves versions diverses, proposem al grup reflexionar sobre
la manera en què avui dia actua el poder per imposar la moralitat i controlar l’individu. Quines lleis
actuals exerceixen aquest control? Quins espais
habilita el poder amb aquest fi? Per acabar, en
un exercici d’imaginació política, podem escriure
col·lectivament una llei que contraresti i respongui críticament a la Ley de Vagos y Maleantes.

4. Alberto Cardín, Debat sobre
les llibertats individuals i el deure de l’Estat
Alberto Cardín fou un dels activistes homosexuals
espanyols més importants de la Transició i un dels
primers a explicar públicament que era portador
del VIH/sida. En el seu llibre S.I.D.A. ¿Maldición
bíblica o enfermedad mental?, Cardín reflexiona
sobre els límits de les llibertats corporals individuals i sobre el deure de l’Estat com a custodi del
cos social. Plantegem la lectura del fragment que
segueix i un debat de grup posterior a partir de la
pregunta: on s’acaben les meves llibertats sexuals?

Alberto Cardín, S.I.D.A. ¿Maldición bíblica
o enfermedad mental? (Lartes, 1985)

No se trata de tirar por la borda los logros
de la revolución sexual de los setenta y
apuntarse también en esto al carro del neoconservadurismo imperante. Se trata, sencillamente, de evaluar las posibilidades
concretas de realización de la utopía sexual promiscua anunciada hace poco más de
una década –y ni siquiera consumada más
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Lebovici, Élisabeth. Sida. Barcelona: Macba i Arcàdia, 2020.

ENLLAÇOS DE CONSULTA
Anarchivo Sida
Amb el nom d’Anarchivo Sida, el col·lectiu Equipo Re ha estat desenvolupant una tasca
d’investigació i de producció sobre la dimensió cultural i social de la continuada crisi del
VIH/sida a l’Estat espanyol i a Xile, juntament amb casos d’estudi d’altres contextos de
l’Amèrica Llatina. El 2018 el MACBA va organitzar una exposició que tenia la ciutat de Barcelona com a eix espacial i els anys noranta com a eix temporal. Amb motiu de l’exposició
s’ha editat un PDF amb una extensa bibliografia sobre el tema.

PEL·LÍCULES, SÈRIES I DOCUMENTALS
Araki, Gregg. Vivir hasta el fin [ficció]. Estats Units: Desperate Pictures, 1992.
Demme, Jonathan. Philadelphia [ficció]. Estats Units: TriStar Pictures, 1993.
Singer, Bryan. Bohemian Rapsody [biopic]. Regne Unit i Estats Units: GK Films, TriBeCa
Productions, 2018.
Vallée, Jean-Marc. Dallas Buyers Club [ficció]. Estats Units: Truth Entertainment, Voltage
Pictures, R² Films i Evolution Independent, 2013.
Van Sant, Gus. Mi nombre es Harvey Milk [ficció]. Estats Units: Focus Features, 2008.
Branagh, Kenneth. Los amigos de Peter [ficció]. Regne Unit: Samuel Goldwyn Company i
Renaissance Films, 1991.
Mariokissme. Epitafio para Alberto Cardín [documental]. Espanya, 2014.
Pla, Albert; Martorell, Lulú. Pepe Sales. Pobres, pobres [documental]. Espanya: Alguienvoló (Audiovisual&arts), Televisió de Catalunya i TVE, 2007.
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reobertura dels banys públics del Raval, en una
acció conjunta amb Chava Guerrilla i prenent com
a punt de partida el seu projecte Crapulismo ilustrado. En aquells mateixos anys narrats per Genet
i en el mateix bar La Criolla, Lluiset Serracant, un
travesti afeminat, advocat i pistoler conegut com
a Flor de Otoño, es reunia amb els anarquistes
que van defensar la ciutat en els darrers dies de la
República. Sobre la vida de Serracant, Rodríguez
Méndez va escriure una obra de teatre que es va
A començaments del segle xx, la zona del Raval adaptar al cinema el 1978 (Un hombre llamado Flor
inclosa entre la Rambla, el Paral·lel i el carrer de Otoño). Fou una de les tres primeres pel·lícules
Hospital era coneguda com el Barri Xino. Aquest espanyoles que van parlar sobre l’homosexualitat,
nom no venia d’una gran presència de població juntament amb Ocaña, retrat intermitent (Ventura
oriental migrada, sinó que el va encunyar Paco Pons) i El diputado (Eloy de la Iglesia), totes tres
Madrid el 1925 tot fent al·lusió al Chinatown no- estrenades el mateix any.
vaiorquès. També hi ha qui diu que el nom es
refereix a l’hampa que habitava i circulava per Durant la dictadura del general Franco era patent
aquells carrers: els carteristes dels anys trenta, la persecució de qualsevol activitat que no seguís
del seu ofici en deien xinar, ja que utilitzaven una les conductes dictades per la moral cristiana, la
navalla (que anomenaven xino) per foradar les qual cosa va afavorir que molts artistes s’exiliessin
americanes dels vianants i robar-los la cartera. En a l’estranger o bé que simplement es veiessin obliaquella època Jean Genet estava recorrent Europa gats a aturar la seva producció. Gradualment es
i sobrevivia fent petits furts i prostituint-se. En el va censurar tot reducte artístic llibertari, i aquells
llibre Diari del lladre manifesta la seva fascinació que havien format part de l’exuberant bohèmia
per la Barcelona d’aquells anys, i hi explica el seu dels anys vint i trenta van caure en l’oblit. Fins
pas per La Criolla, un antre que hi havia a tocar ben entrada la dècada dels setanta no tornarem
del Paral·lel freqüentat per travestis, immigrants, a trobar artistes que treballin des de les dissidènmariners i contrabandistes, i pel Madame Petit, cies sexuals.
un prostíbul on va treballar. Els relats de Genet
sobre Barcelona també descriuen la processó que Després de la mort de Franco, les demandes per les
van fer Las Carolinas (un grup de marietes i tra- llibertats es van desfermar. El 1977 el Front d’Allivestis) per expressar el seu dol per la desaparició berament Gai va organitzar la seva primera marxa
dels banys públics del Raval, on havien tingut tan- a Barcelona. Al capdavant de la manifestació hi
tes trobades sexuals amb mariners i que acabaven havia les més discriminades: prostitutes, trande ser l’objectiu d’una de moltes bombes que els sexuals i travestis; entre elles, Ocaña, un pintor,
performer i activista sevillà que es va instal·lar a
anarquistes posaven en aquells anys.
la plaça Reial de Barcelona juntament amb altres
En aquest capítol, el col·lectiu El Palomar reac- artistes, boges i intel·lectuals com ara Camilo,
tiva la processó de Las Carolinas per celebrar la Nazario i Alberto Cardín, els quals van treballar
En aquest capítol es revisen algunes de les pràctiques artístiques que s’han desenvolupat en el
darrer segle a la ciutat de Barcelona. Els seus protagonistes s’han mantingut en els marges de la
història de l’art pel fet d’haver integrat l’erotisme
i la seducció en la seva obra, en el mateix moment
en què l’art espanyol era conegut internacionalment per les obres d’artistes com ara Pablo Picasso i Joan Miró.
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per accelerar els processos de regeneració de les
desobediències sexuals i de gènere. Són ben conegudes les aparicions d’Ocaña a la Rambla vestit
de dona, passejant-se coqueta i cridanera mentre
els floristes l’obsequiaven amb flors. Ocaña es prenia el seu gènere com un material amb què jugar
i provocar la societat, ja fos vestint-se de dona o
despullant-se. Tant la seva pintura com les seves
grans instal·lacions –amb marcades influències
del folklore andalús– es consideraven naïfs, i avui
la seva obra continua fora de les col·leccions dels
museus espanyols. Va morir el 1983, als 36 anys,
a Cantillana, el seu poble natal, on havia tornat
per celebrar el carnaval: es va disfressar de sol,
amb un vestit de paper maixé, tela i bengales fet
per ell mateix que, en encendre’s, li va provocar
unes cremades mortals.

quan tenia vuit anys; en aquella època es deia Lorenzo. La seva mare va treballar de valent per poder pagar-li l’operació, que es va portar a terme a
Alemanya, on van anar a viure, i des de llavors va
créixer havent de fer servir els peus com si fossin
les mans. Va iniciar la seva trajectòria com a artista –la seva mare li feia de mànager– i, quan es
va declarar homosexual, es va canviar el nom pel
de Lorenza. Va viatjar per tot el món fotografiantse, dibuixant, pintant i fent performances. L’any
1992 va suposar per a Barcelona un canvi d’imatge a marxes forçades: a fi de presentar-la com «la
ciutat del disseny», l’Ajuntament va iniciar un pla
de desallotjament dels barris de barraques, fet que
va comportar l’expulsió de famílies humils i de comunitats gitanes de zones com ara el Poblenou.
Amb motiu de la inauguració dels Paralímpics van
cridar Böttner perquè interpretés el personatge de
En aquella època, a l’estranger ja es feien opera- Petra, cosa que va fer, tot i que la premsa nacional
cions de reassignació de gènere, però a Espanya el va anomenar Lorenzo i no Lorenza. Un any més
no es van començar a practicar fins entrats els tard va morir a causa de la sida.
noranta. Durant la dictadura de Franco i ens els
anys posteriors era molt arriscat sotmetre’s a can- A començaments del segle xxi, el 2003, Paul B.
vis físics permanents sense despertar sospites Preciado va organitzar el cicle Marató postporno
i rebre denúncies. Per això moltes persones van al MACBA, amb Annie Sprinkle com a convidaadoptar el transformisme com a via plausible per da. Sprinkle fou actriu porno durant la joventut,
desfogar-se, sobretot en els darrers anys de la dic- però en un moment determinat va voler integrar
tadura, en què les influències que arribaven de el seu treball en el camp de la pornografia amb
l’estranger van forçar un relaxament dels costums els corrents feministes, i es va filmar a si mateitan estrictes que el govern imposava. Als setanta xa prioritzant el seu propi plaer per damunt de la
es van començar a veure espectacles de cuplets i satisfacció de l’espectador. A més, va començar a
varietats en què actuaven transformistes, en lo- fer performances artístiques i tallers d’educació
cals i teatres com ara el Teatre Arnau, El Molino, i d’autoexploració sexual. La seva visita a Barceel Gambrinus, el Copacabana i el Barcelona de lona va tenir un gran impacte entre nombroses
Noche. Figures mítiques d’aquells escenaris, per lesbianes, marimachos, trans i marietes que busesmentar-ne algunes, són Madame Arthur, Viole- caven altres vies d’exploració del plaer a través
ta la Burra, Pavlosky, Pierrot... D’altres, com ara del sexe. Alguns dels grups que després es van orCarmen de Mairena, es van injectar silicona a casa ganitzar a l’entorn del postporno a la ciutat són
seva amb l’eufòria de la Transició.
Kimera Rosa, PostOp, Gynepunk, Girls Who Like
Porno, Ex-dones o Perrxs Horizontales. La majoEl 1992 Bibi Andersen anuncià a la premsa que ria eren grups fluids que sovint col·laboraven enhavia canviat de sexe. Era l’any de la celebració tre si i n’hi ha que continuen en actiu. Com Annie
dels Jocs Olímpics de Barcelona, així com dels Sprinkle, van fer performances, vídeos i tallers, però
Jocs Paralímpics, celebrats setmanes més tard, la també llibres, fanzins, taules rodones i mostres, com
mascota dels quals, Petra, va dissenyar Mariscal ara la Muestra marrana, per desconstruir el gènere i
inspirant-se en Lorenza Böttner, a qui havia cone- la sexualitat; cada participant va aportar la seva vigut feia uns anys a Barcelona. Lorenza va perdre sió, el seu desig i la seva experiència i es va generar
els braços en electrocutar-se a Punta Arenas (Xile) un context molt ric, experimental i plural.
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El 2013 les artistes Mariokissme i R. Marcos Mota
(directores d’aquest capítol) van fundar El Palomar amb l’objectiu de revaloritzar els treballs artístics que parteixen d’experiències subjectives en
les dissidències de gènere i sexualitat. Hibridant
la seva tasca entre l’acte artístic i el comissariat,
han realitzat nombroses exposicions, investigacions, xerrades, edicions, tallers, festes, projeccions i fins i tot manifestacions, amb l’objectiu de
pedagogitzar i remarcar el valor polític d’aquestes
dissidències en pro d’un acceleracionisme queer
en l’àmbit de la cultura. Treballen connectant i
activant artistes que, a causa d’un context hostil,
moltes vegades es queden als marges, però també
reactivant artistes que ja no es troben entre nosaltres i que, com ara els d’aquest capítol, desitgen
que no caiguin en l’oblit.

fou una famosa ballarina exòtica que, fascinada
per les cultures antigues, va cercar referents en
l’antropologia per tal de reinterpretar-les amb els
seus balls. Entre 1910 i 1930 va actuar a Espanya i
a l’Amèrica del Sud; llavors, acabada de proclamar
la Segona República, es va instal·lar a Barcelona,
on va passar la resta de la seva vida.
Durant la dictadura franquista, malgrat que ja no
treballava i que es mantenia al marge de la vida
pública, va haver de prendre certes precaucions
perquè no l’empresonessin: va adoptar la seva parella, Ángeles, per poder viure amb ella sense despertar sospites. Sens dubte, Tórtola va pertànyer
al cercle llibertí i progressista de la bohèmia dels
anys vint, caracteritzats per una llibertat i una desimboltura que a Espanya no es tornarien a veure
fins ben avançat el segle xx. No va tenir tanta sort
el seu amic Álvaro Retana, escriptor de cuplets i
de novel·les eròtiques d’un gran èxit en la segona dècada del segle passat, bisexual i empresonat
diverses vegades durant la dictadura. El 1954 va
escriure un testament que és irònic i alhora una
crítica política i que diu, entre altres coses:

GLOSSARI DE CONCEPTES
Artistes decadentistes
Censura
Feminismes
Gènere
Alliberament sexual
Postporno
Subcultura
Queer
Transexualitat
Transgressió

Deseo que no se guarde luto por mi muerte; que no se me hagan funerales, pues
no preciso recomendaciones cotizadas ni
pantomimas de ninguna clase para presentarme ante la justicia divina […]. A mis
pies se colocará una cinta con los colores
de la bandera española y un cartelito que
diga: MIERDA PARA LOS QUE QUEDAN. [...]
Ello me induce a redactar mi testamento
[...] para que en mi fallecimiento lo hagan
público, haciendo constar que muero sin
perdonar a cuantos elementos del régimen
de FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE se
han complacido en perseguirme, difamarme, y desdeñarme, con ese implacable
rencor que distingue a tantos titulados
católicos, apostólicos, romanos, compostelanos y hasta del puente de Vallecas, partidarios de restaurar la siniestra España de
Felipe II.
Si es verdad que existe el Infierno, como
allí nos encontraremos todos procuraré

ESTRATÈGIES I MATERIALS
PER TREBALLAR EL CAPÍTOL
A L’AULA
1. Tórtola Valencia i Álvaro
Retana

Filla de català i andalusa, budista, vegetariana i
afiliada al moviment feminista, Tórtola Valencia
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dels locals més polèmics va ser La Criolla, situat
en allò que avui es coneix com el barri del Raval,
hacerles imposible la vida eterna, con la
esmentat en aquest capítol.
colaboración especial de Satanás, que sePer entendre què va succeir allà dins, proposem
guramente será conmigo menos infame y
la lectura de fragments de Diari del lladre (1949),
rencoroso que ellos, a quienes me gustará
el llibre de Jean Genet ambientat en bona part al
ver cómo les queman los cuernos.
Barri Xino i amb una trama que es desenvolupa al
local esmentat, entre d’altres, així com la lectura de La Criolla. La puerta dorada del Barrio Chino
Per poder entendre aquests dos personatges, com
(2017), de Paco Villar, o el visionat de la pel·lícula
tants d’altres de l’època, és important entendre
Un hombre llamado Flor de Otoño (1978), de Pedro
també el context en què inscriuen les seves pràctiOlea.
ques durant la Segona República, així com els canDesprés podeu parlar sobre els canvis que ha expevis que es van instaurar amb l’inici de la Guerra
rimentat la ciutat. Reconeixen la Barcelona d’avui
Civil i què van suposar per a tots ells.
en els relats proposats? Es pot crear un debat soProposem veure a classe una o més pel·lícules que
bre les diferències d’època.
reflecteixen el context sociopolític d’aquells anys,
com per exemple Belle Époque (1992) de Fernando Trueba, La lengua de las mariposas (1999) de 3. Ruta per la Barcelona del caJosé Luis Cuerda o Tierra y libertad (1995) de Ken pítol
Loach.
En grup o per equips es pot buscar informació,
El capítol se centra en diversos moments i llocs de
textos o assajos sobre la Segona República i sola ciutat de Barcelona, mots d’ells ja desapareguts
bre les pràctiques artístiques de Tórtola Valencia i
o invisibilitzats però fàcilment localitzables. ProÁlvaro Retana. Es pot proposar la lectura d’algun
posem organitzar un recorregut per aquests llocs,
fragment dels llibres de Retana, com per exemple
des de la visita al número 10 del carrer Cid, al RaMi novia y mi novio (1923) o El crepúsculo de las
val, on entre 1925 i 1938 hi va haver La Criolla,
diosas (1922), tots dos ambientats a la Barcelona
fins als cabarets, teatres i altres llocs que s’esmendel moment.
ten al capítol.
Un cop tingueu prou informació sobre el moment,
Buscarem a la xarxa o en biblioteques fotografies
podeu pensar a l’aula referents contemporanis
d’aquests espais per comparar-les amb l’actualitat
que puguin considerar-se equivalents en l’actuai ser conscients d’aquest canvi. També pensarem
litat.
estratègies per posar en valor aquests llocs: de
quina manera els podem fer visibles?, com podem
2. Jean Genet, La Criolla i el
ajudar a fer que la gent no els oblidi?

Barri Xino

4. Postporno. Què es?

La Barcelona que coneixem avui dia no té res a
veure amb la que presentem en aquest capítol.
La Barcelona canalla i insubmisa de fa cent anys,
avui és un escenari de visita obligada en les rutes del turisme internacional. El Barri Xino va ser
un lloc de trobada ampli i divers que acollia tant
el món mariner com fugats i contrabandistes. Un

Partirem de dos referents, El postporno era eso
(Melusina, 2010) de María Llopis i Mi sexualidad
es una creación artística (2011) de Lucía Egaña, per
aprofundir en el concepte de postporno i també en
què el diferencia del porno comercial.
També proposem analitzar el porno en clau d’es-
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tereotip i veurem com n’és, de constrictor, el seu
propi format. El postporno apareix a finals del
segle xx com un moviment que busca apropar a
tothom la possibilitat de veure i de ser part d’uns
continguts audiovisuals provocatius, no tan sols
amb propòsits masturbatoris sinó també, i fonamentalment, polítics.
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Retana, Álvaro. Mi novia y mi novio. Createspace Independent Publishing Plataform, 2014.
Villar, Paco. La Criolla. La puerta dorada del Barrio Chino. Barcelona: Editorial Comanegra, 2017.
Villar, Paco. Historia y leyenda del Barrio Chino. Barcelona: La Campana, 1996.
Guia bibliogràfica sobre diversitat sexual
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PEL·LÍCULES, SÈRIES I DOCUMENTALS
Per entendre el context de la Segona República i l’inici de la Guerra Civil
Olea, Pedro. Un hombre llamado Flor de Otoño [film]. Espanya: José Frade P.C.-S.A., 1978.
Cuerda, José Luis. La lengua de las mariposas [film]. Espanya: Sogetel / Las Producciones
del Escorpión / Canal+ España / Televisión Española (TVE), 1999.
Trueba, Fernando. Belle Époque [film]. Espanya: Lolafilms, 1992.
Per entendre el context de la fi de la dictadura franquista
De la Iglesia, Eloy. El diputado [film]. Espanya: Figaro Films S.A. / Ufesa / Prozesa, 1978.
Gión, Eduardo. Madame Arthur [documental]. Espanya: El Erizo Producciones, 2011.
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Per entendre el postporno de començaments del segle xxi
Egaña, Lucía. Mi sexualidad es una creación artística [documental]. 2011.
Altres pel·lícules i sèries ambientades fora d’Espanya
Cragg, Nelson; Howard, Silas; Murphy, Ryan. Pose [sèrie de televisió].
Estats Units: FX Productions, 2018.
Fosse, Bob. Cabaret [musical]. Estats Units: Allied Artists, 1972.

ENLLAÇOS D’INTERÈS
Curs Representaciones culturales de las sexualidades
ofert per la Universitat Autònoma de Barcelona a la plataforma Coursera.org.
Arxiu de Tumblr amb referents artístics entorn de pràctiques queer.
Bibliografia per entendre què és el postporno a Culturacolectiva.com
Recurs pedagògic de la Universitat de Lleida per treballar en clau literària entorn de les
dissidències sexuals a Barcelona prèvies a la Guerra Civil.
Archivo T és un contraarxiu políticoartístic transfeminista del context espanyol. Cal destacar-ne l’extensa mediateca i biblioteca online.
Arxiu desencaixat és una exposició que va estar oberta al públic entre el 15 de febrer i el 13
de juliol de 2018 a la planta baixa del Centre d’Estudis i Documentació del MACBA. Proposava indagar i fer visibles alguns dels materials que reflecteixen les lluites de la dissidència sexual a Barcelona, des de la segona meitat dels anys setanta fins a l’actualitat (pàgines
70-84 de l’enllaç).
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FEMINISMES
Per Yera Moreno i Quiela Nuc

manera senzilla, el feminisme és un moviment
per acabar amb el sexisme, l’explotació sexista i
l’opressió.»

Aquest capítol tracta els feminismes i, en particular, els de les artistes feministes de Catalunya
durant els anys setanta. Un tema que val la pena
revisitar per la importància que van tenir les reivindicacions feministes que es van forjar al tardofranquisme i als inicis de l’anomenada Transició.
Tot plegat ens ajudarà a entendre que moltes de
les reivindicacions que encara avui són necessàries ja eren presents en el context de la dictadura a Espanya. Al mateix temps, veurem que va ser
l’esforç de les activistes feministes de generacions
anteriors el que va desembocar en moltes de les
fites aconseguides.

Les reivindicacions feministes dels anys setanta
a Catalunya i a Espanya formen part d’un context
global més ampli que es coneix com la segona
onada del feminisme. Tal com assenyala l’activista feminista i filòsofa Silvia L. Gil en el seu llibre
Nuevos feminismos, l’anomenada segona onada
reformula el primer moviment feminista del segle
xviii i començaments del xix i parteix del «punt
en què les lliçons sufragistes ho havien deixat:
el fet que l’accés al vot i als estudis superiors no
s’havia traduït en una millora real de la vida de
les dones». Una de les idees que marcarà l’inici
d’aquesta segona onada serà la formulada per la
filòsofa Simone de Beauvoir: «No es neix dona,
sinó que s’hi arriba.» Algunes reivindicacions
d’aquest període fan referència a la llibertat sexual de les dones, al control reproductiu i a la visibilitat i els drets de les dones lesbianes. En el cas de
Catalunya, les reivindicacions feministes van estar molt marcades per les condicions específiques
que vivien les dones en el nostre context a causa
de la dictadura franquista.

Durant el capítol coneixerem el treball d’artistes
dels setanta, moltes de les quals també eren activistes del moviment feminista, com es el cas de
la fotògrafa Pilar Aymerich, amb qui xerrarem en
aquest capítol, o de l’artista Mari Chordà, que fou,
a més, una de les fundadores de LaSal, un espai
autogestionat feminista al Raval de Barcelona que
va començar com a bar-biblioteca i que es va convertir en una editorial. LaSal va publicar llibres
escrits per dones com ara l’escriptora i activista
feminista Aleksandra Kolontài, l’escriptora, periodista i actriu feminista Christianne Rochefort, i
les escriptores catalanes Mercè Rodoreda, ClemenDurant la dècada de 1970, les artistes van experitina Arderiu i Aurora Bertrana.
mentar amb formats i llenguatges múltiples que
El feminisme és un moviment ampli, heterogeni van erosionar i qüestionar els llenguatges tradii divers que acull una pluralitat de posicions res- cionals de l’art, com ara la pintura i l’escultura.
pecte a diversos temes (cures, ecologia, sexualitat, Van decidir experimentar amb mitjans molt més
economia, etc.) però que té com a eix central la vo- precaris, com ara la performance i el videoart, que
luntat de qüestionar i assenyalar l’opressió deri- els permetien treballar sense la càrrega de la tradició
vada del sexisme i les desigualtats que tot sistema patriarcal que tenien en la història de l’art aquells
sexista provoca. De les múltiples i variades defini- altres llenguatges més tradicionals. Eren uns mitcions de feminisme que podem trobar, ens agrada jans nous per a uns subjectes que per primera vegaespecialment la que ens dona la pensadora i edu- da entraven per dret propi en el camp de l’art.
cadora afroamericana bell hooks en el seu llibre El Una part important del capítol tracta aquestes
feminismo es para todo el mundo: «Explicat d’una pràctiques performatives, que van caracteritzar
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ESTRATÈGIES I MATERIALS
PER TREBALLAR EL CAPÍTOL A
L’AULA

l’obra de moltes artistes del moment, com ara
Esther Ferrer, Fina Miralles, Olga Pijoan i Àngels
Ribé. Els seus treballs constitueixen unes estratègies de resistència importants –a través del cos,
dels cossos de les dones– als mandats nacional-catòlics que encara imperaven en aquell moment
i a la repressió a què se les sotmetia en els espais
públics (i privats). Així, una de les convidades al
capítol, Maite Garbayo, relata aquestes estratègies
de resistència i de resignificació que les artistes
van desenvolupar per «dir en els espais públics
allò que no es podia dir». Per tant, ens interessa
treballar amb aquesta idea del potencial que tenen certes pràctiques artístiques per subvertir i
transformar les normes socials i per fer-ho, com
en aquest cas, en contextos de gran repressió.

1. Per què no hi ha hagut grans
dones artistes?

El 1971 la historiadora de l’art nord-americana
Linda Nochlin publica un article que es considerarà pioner en la historiografia feminista, «Per
què no hi ha hagut grans dones artistes?», en què
analitza el fet que el relat de la història de l’art
té com a noció fonamental la mitologia del «geni
artista». Amb aquest objectiu, Nochlin indaga de
quina manera aquesta narrativa ha convertit en
genis artistes tan dispars com Miquel Àngel, Van
Gogh, Rafael, Picasso i Jackson Pollock i els ha catalogat com a «grans artistes». Així, el «gran artista» serà considerat com algú dotat de «geni». I el
«geni» es concebrà com un poder misteriós i atemporal que d’alguna manera impregna la persona
del «gran artista». Aquesta mitologia i l’halo gairebé sagrat que envolta el «geni» oculta en realitat els condicionants socials (de classe, racialitat,
gènere i capacitisme, per citar-ne uns quants) que
marquen el desenvolupament d’una trajectòria
artística. És especialment remarcable l’exemple
de Picasso, que Nochlin recupera en el seu text:

Aquesta emergència de noves pràctiques i llenguatges
en el camp artístic, que va estar protagonitzada per
una diversitat de dones artistes, poques vegades
és reconeguda en els relats de la història de l’art
contemporani, que sovint tornen a invisibilitzar
les seves fites i aportacions. Per aquest motiu, el
capítol tracta qüestions que han estat bàsiques
per a la historiografia feminista i que es relacionen amb el fet de reescriure els relats de la història de l’art i qüestionar aquell relat hegemònic
travessat pel sexisme, el racisme i el classisme.
Al mateix temps, es vol articular una genealogia
pròpia en la qual coneguem i reconeguem aquests
referents i molts d’altres que han estat exclosos de
la història del art.

GLOSSARI DE CONCEPTES

Tal com passa tan sovint, aquests relats,
que probablement són certs en part, tendeixen a reflectir i a perpetuar les actituds
que subsumeixen. Fins i tot quan es basen
en fets, aquests mites sobre les manifestacions primerenques del geni resulten
equívocs. Sens dubte és cert, per exemple,
que el jove Picasso va aprovar en un sol
dia tots els exàmens d’accés a l’Acadèmia d’Art de Barcelona, primer, i a la de
Madrid, després, a l’edat de quinze anys;

Sexisme
Classisme
Genealogia
Avortament
Performance
Cos
Tardofranquisme
Estratègies de resistència
Drets sexuals i reproductius
Cures
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2. María Gimeno i Queridas viejas
una gesta de tal dificultat, que la majoria
dels candidats necessitaven un mes de
preparació. Però no seria sobrer conèixer
les històries d’altres candidats igualment
precoços, seleccionats per les acadèmies
d’art i a qui el destí no va reservar sinó
mediocritat o fracàs –un perfil que, no cal
dir-ho, no interessa als historiadors de
l’art– o estudiar amb més detall el paper
que va exercir el pare de Picasso, professor
d’art, en la precocitat pictòrica del seu fill.
Què hauria passat si Picasso hagués estat
una nena? Hi hauria parat tanta atenció,
el senyor Ruiz? Hauria estimulat la mateixa ambició per assolir l’èxit en una petita
«Pauleta»?

Una de les preguntes que plantegen les historiadores i teòriques feministes és on són les dones artistes que, en efecte, han existit al llarg de la història
de l’art i moltes de les quals van ser reconegudes
en la seva època, com en el cas d’Artemisia Gentileschi, Rosa Bonheur i Sofonisba Anguissola, però
que més tard van quedar del tot invisibilitzades en
aquells relats.
Amb el seu projecte Queridas viejas, l’artista María Gimeno vol posar en valor i reconèixer la feina
de les dones artistes al llarg de tota la història de
l’art occidental. Amb aquest propòsit ofereix una
conferència-performance en què va «fent lloc» per
a les dones artistes en un dels manuals de referència d’història de l’art, el d’E.H. Gombrich.
Pots presentar el treball de María Gimeno al teu
alumnat i veure algun fragment de la seva conferència-performance.
A partir d’aquesta presentació, pots proposar al
teu alumnat que, per grups, pensi en una acció similar i la porti a terme d’una manera performativa
en una presentació a classe. Per fer-ho, cada grup
escollirà amb quin llibre de text o amb quin manual
d’història de l’art vol treballar. A continuació portarà
a terme una investigació per tal de recuperar dones
artistes de diferents èpoques, cultures, contextos,
etc., fins a l’actualitat. Proposem també que mirin
de trobar dones artistes que pertanyin a altres tradicions a part de l’occidental i que desenvolupin
diferents disciplines: pintores, escultores, arquitectes, fotògrafes, cineastes, artesanes, poetes…
Quan ja hagin acabat la tasca d’investigació, poden fer una conferència-performance a classe sobre el llibre que hagin escollit i, amb el material
que hagin anat recuperant sobre dones artistes,
decidir de quina manera aniran inserint aquelles
dones artistes en el llibre que tenen a les mans.
María Gimeno recorre a un ganivet per tallar i deixar-los lloc; convida el teu alumnat a pensar accions d’altres tipus per a la seva intervenció sobre
el llibre amb què hagin de treballar: reescriptura,
collage, retallar i enganxar sobre el text, etc.

Proposem treballar a partir d’aquest text per analitzar críticament amb tot el grup com s’ha construït al llarg de la història de l’art i com perviu
encara la noció de gran artista i geni. Per fer-ho,
proposa al teu alumnat que busquin, en llibres de
text sobre història de l’art però també en diaris i
revistes, articles que parlin d’artistes, i que recuperin fragments sobre com relaten i presenten la
seva vida. A partir dels relats que recuperin, podeu tenir un debat a classe. Aquestes preguntes us
poden servir com a detonants del debat:
• Com presenten xlxs artistes?
• Quines dades ens donen sobre la seva vida?
• Segons el que han llegit durant la cerca que han
fet, com és unx artista?
• Hi ha cap característica compartida que hagin
detectat en artistes d’èpoques diferents? Tenen
res en comú?
• Qualsevol pot ser unx gran artista? Com ens han
explicat que eren xlxs grans artistes de la història?
Alhora, i com a contrapunt que serveixi per a
l’anàlisi crítica en aquest debat, proposem que
treballeu amb el text de Linda Nochlin per tal
d’analitzar aquesta noció de geni i gran artista.
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Si no podeu dur a terme la conferència-performance, cada grup pot fer la intervenció directament en
el llibre amb què hagi estat treballant de la manera que vulgui i amb tot el material que hagi pogut
anar recopilant d’aquelles dones artistes (imatges
seves, de les seves obres, les seves històries, etc.);
és important que pensin estèticament de quina
manera volen inserir-les en el llibre i en quines
parts d’aquest ho faran. Un cop intervingut el llibre, podeu fer una exposició a classe amb tots els
llibres, en què cada grup mostri què ha fet.

flyers, etc. Amb tot aquest material gràfic i amb la
informació que hagin trobat sobre l’espai en qüestió, cada grup en farà una breu història gràfica.
Per exemple, poden fer un muntatge amb les fotos
i amb la resta de materials que hagin trobat i anar
intervenint les vinyetes que generin amb text que
presenti l’espai i n’expliqui alguna història. També poden treballar amb dibuix i fer el seu propi còmic a partir de la informació recopilada o bé preparar un fanzín amb les imatges i amb cartelleria,
textos i altres materials que hagin trobat (o amb
materials que ellxs mateixxs dissenyin).
Es tracta que presentin aquell espai a la resta del
grup a través d’un relat gràfic. Per fer-ho, podeu
conèixer abans, a la classe, algunes històries gràfiques que us inspirin, com ara:

3. LaSal i els espais autogestionats feministes. Crea la teva
pròpia història gràfica.

Bellver, Pilar; Carmona Peral, Olga. Comando
malva. Madrid: Dos Bigotes, 2019.
Barker, Meg-John; Scheele, Julia. Queer. Una historia gráfica. Barcelona: Melusina, 2017.

LaSal va ser un dels primers exemples d’espai
d’autogestió feminista. Va obrir el juliol de 1977 al
barri del Raval, al carrer Riereta, 8, com a bar i biblioteca feminista i com a espai per donar cabuda
a l’art fet per dones. L’any següent va néixer LaSal Edicions de les Dones, una editorial feminista
que, tal com reivindicaven en la seva presentació,
publicava «llibres escrits per dones, que siguin expressió de les dones». L’artista Mari Chordà n’era
una de les fundadores.
La creació d’espais autogestionats, sigui de caràcter social i activista, cultural o bé artístic, ha estat una constant dins del moviment feminista.
Aquests espais han servit per generar xarxa i crear comunitat, a més d’acollir i donar visibilitat a
les obres fetes per artistes i activistes feministes
que a altres llocs quedaven excloses. En aquesta
proposta d’activitat us convidem a conèixer quins
han estat aquests espais a prop d’allà on s’ubica el vostre centre i a fer-ne una història gràfica.
Proposa al teu alumnat que investigui si hi ha
hagut espais d’aquest tipus en el vostre entorn
o a la ciutat/municipi/poble on es trobi el vostre
centre. Recomana’ls que busquin informació i, especialment, que recopilin les imatges que trobin
d’aquests espais: poden ser fotos d’arxiu, d’activitats que hagin realitzat, de cartells, pancartes,

Si no troben cap espai autogestionat feminista a
prop del centre, podeu fer una cerca més àmplia o
investigar per altres ciutats o pobles.
També podeu veure el documental ¡Women Art
Revolution! Una historia secreta, de l’artista Lynn
Hershman, a través del qual coneixereu l’avantguarda feminista des dels anys setanta als Estats
Units, i en què es parla d’un dels espais artístics autogestionats feministes d’aquell moment, la
WomanHouse, creat per les artistes Judy Chicago i
Miriam Schapiro.
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DIÀSPORES

Per Tania Adam i Aldemar
Matías

En aquest capítol parlem sobre les diàspores en
l’art contemporani, especialment en el context
barceloní actual. Diversos artistes reflexionen
aquí sobre la seva pràctica des de la diàspora i
també sobre el nostre context històric recent.

al nou context, com si es tractés d’un trasplantament. Però, amb quines friccions i hostilitats són
rebudes aquestes persones? Quin paper exerceixen el sud global i els països del nord en aquests
processos?

Originàriament, el concepte que dona nom a
aquest capítol es referia a la dispersió i a l’exili
del poble jueu pel món, però avui dia el seu significat és més ampli, de tal manera que s’aplica
a qualsevol poble que es trobi dispersat fora del
país del qual procedeix. El concepte al·ludeix a un
territori –país, regió o continent– d’origen de les
persones i per tant podem parlar de la diàspora
africana, catalana, brasilera, nigeriana… I no tan
sols es refereix al desplaçament, sinó que inclou
aspectes particulars de la situació que viuen les
persones que migren, com ara el trauma de la dislocació, la mobilització política, el racisme, les
identitats, l’alteritat, la burocràcia i la creació cultural. Migrar significa moure’s d’un lloc a un altre,
mentre que la diàspora descriu un procés cultural
en què la dispersió des d’un país o regió implica
qüestions relacionades amb l’arrelament, la llar o
la pertinença.

En l’art contemporani, les diàspores introdueixen
narratives contrahegemòniques amb el potencial
de pertorbar i qüestionar allò que l’estat considera propi o tradicional. La música, el cinema, la literatura, la performance i les arts visuals són les
eines que diversos artistes fan servir per vehicular un art que, de vegades, és marginal. El capítol
dona veu a artistes i escriptors que en l’actualitat
treballen des de Barcelona: Duen Sacchi (Argentina), Tjaša Kancler (antiga Iugoslàvia), Wekaforé
Maniu Jibril (Nigèria), Saly Fenaux (Espanya/Guinea Equatorial/Bèlgica) i Nancy Garín (Xile), entre
d’altres.

Un altre aspecte que s’analitza en el capítol és
el paper que acompleix el museu com a espai de
diàleg no exempt de controvèrsia, atès que d’una
banda segueix sent un espai de representació del
cànon de la blanquitud i les seves col·leccions segueixen mostrant unes visions monolítiques de la
Un dels exemples que es plantegen en el capítol és història, però, de l’altra, avui dia moltes instituel de les diàspores africanes, fruit de l’esclavitud. cions museístiques estan desenvolupant exposiEs calcula que, entre els segles xvi i xix, al vol- cions, activitats i programes per poder aprofundir
tant de dotze milions d’africans van ser segrestats en històries que el gran relat homogeneïtzador hai enviats a Amèrica com a mà d’obra forçada. Les via ocultat.
poblacions negres d’aquest continent descendeixen d’aquelles persones esclavitzades i conformen
bona part de les diàspores africanes del present.

GLOSSARI DE CONCEPTES

La diàspora no s’entén sense nocions com ara pertinença, fronteres, identitat nacional i racisme.
Qualsevol procés de dispersió per part d’un grup
social o cultural implica la intenció de pertànyer

Arrelament
Fronteres
Identitat nacional
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tora de persones (com en l’actualitat), però també quan el poble català o l’espanyol s’han hagut
de dispersar a altres llocs. El moment que tenim
més proper seria la dispersió del poble espanyol
durant la Guerra Civil i la posterior dictadura de
Franco. On es va dirigir la població? Quins països
van fer de receptors?
L’assignatura d’Història us pot fer servei per viatjar al passat, més enllà del segle xx, i veure en
quines altres èpoques es pot haver donat una diàspora
des del territori que avui dia coneixem com a Catalunya.
Analitzeu què tenen en comú els diferents moments històrics i compareu-los amb els processos
de diàspora actuals.

Racisme i antiracisme
Exili
Esclavitud
Supremacia racial
Xenofòbia
Identitat
Blanquitud

ESTRATÈGIES PER TREBALLAR
EL CAPÍTOL A L’AULA
1. Els nostres noms parlen del
nostre origen

3. Proposta entorn de la idea de
trasplantament

En aquest capítol, Tania Adam explica l’origen del
seu nom i com aquest està marcat per la diàspora. En la majoria dels casos, el nostre nom deriva
del contacte entre diferents cultures, com a conseqüència dels seus desplaçaments al llarg de la
història.
Proposem analitzar a classe els noms i els cognoms de totxs xlxs alumnes, tal com Tania fa en el
capítol, a fi d’investigar les procedències del grup
a partir de com es diuen. També poden recórrer
als noms dels seus progenitorxs o dels seus xvixs
per rastrejar els seus orígens. Podeu traslladar la
informació a un mapamundi o crear un mapa conceptual amb les procedències de tothom i reflexionar sobre l’heterogeneïtat del grup.

El nostre entorn és ple de microhistòries de la
diàspora que habitualment passen desapercebudes. Us proposem parar atenció i escoltar aquestes històries que conviuen amb la vostra realitat
quotidiana. Podeu preguntar a persones que provinguin d’altres llocs i que per diversos motius
s’hagin hagut de dispersar i assentar-se aquí, que
hagin viscut un procés de diàspora. Convidem el
conjunt de la classe a pensar una sèrie de preguntes o a elaborar un guió per poder entendre millor
què ha significat per a ellxs aquest procés. Les preguntes poden ser del tipus:
• Què ha suposat per a tu venir a aquest lloc?
• Amb quins problemes o impediments t’has trobat?
• Quins aspectes et van sorprendre (per bé o per
mal) de la cultura autòctona?
• Vas trobar cap similitud amb la teva cultura, cap
punt en comú?
• Un cop recollides les respostes, podeu convidar
xlxs alumnes a explicar les seves impressions, i
valorar entre totxs quins elements es repeteixen
en els diferents relats i quines diferències hi ha
entre unxs i altres.

2. Genealogia de la diàspora en el
nostre entorn
En el capítol expliquem que, tot i que avui dia
Barcelona actua com a receptora de persones migrants, no ha estat així sempre. Molts països i ciutats han estat punts de sortida o d’arribada en diferents èpoques, en funció, sobretot, de la situació
històrica i política del moment.
Analitzant el passat de Catalunya i Barcelona en
concret, convidem a destacar tots els moments en
què hi hagi hagut o hi pugui haver hagut una diàspora; quan ha funcionat Catalunya com a recep29
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4. Transfusions

en territoris independents. Quantes persones de
les colònies han emigrat a Espanya? Com se’ls ha
Podem seguir el rastre de les diàspores que ens tractat aquí? Han accedit amb facilitat als recurtravessen com a societat a través de les mani- sos del país colonitzador? Podeu analitzar la refestacions culturals, populars, gastronòmiques lació desigual que s’ha establert amb les colònies
o lingüístiques que avui dia considerem pròpies i estudiar com altres països han fet servir altres
i autòctones. Us proposem analitzar des d’aquest fórmules per integrar i recompondre les antigues
prisma quins aspectes que ens envolten són fruit colònies.
d’una diàspora.
Podeu partir de la cultura popular i les seves representacions, començant, per exemple, per la
música, la moda, les paraules i les expressions
que utilitzem. Proposem analitzar aquests aspectes tant des de la tradició (allò que té un llarg recorregut i que ha quedat com a «propi» des de fa
molt de temps) com des de la contemporaneïtat.
En un exercici d’investigació, convida el teu alumnat a descobrir paraules comuns de la nostra llengua que provenen del món àrab o del preromànic,
dolços típics o menjars tradicionals que en realitat
s’han pres d’altres cultures, manifestacions musicals que beuen de mil i una referències culturals
de llocs diversos…
L’objectiu és que reflexionin sobre com es construeixen les cultures i sobre el fet que s’alimenten
de les aportacions de persones procedents de diferents llocs i que cohabiten amb aquells que considerem «autòctonxs».

5. Les colònies i el Regne d’Espanya
Un aspecte pel qual habitualment es passa de
puntetes en la revisió de la història és el paper que
van tenir les colònies en el creixement econòmic
del Regne d’Espanya, i l’esclavisme i l’espoli com
a transaccions habituals en aquell context.
Us proposem detectar quines van ser aquelles
colònies, investigar el seu origen (sol tractar-se
de territoris rics en recursos) i esbrinar de quina
manera va beneficiar a Espanya el fet de disposar-ne. També podeu estudiar què va suposar per a
la gent que hi habitava, així com els motius que
van desencadenar la seva independència respecte
al Regne d’Espanya.
Per acabar, podeu analitzar quina relació s’ha
establert amb les colònies un cop transformades
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PASSAR A L’ACCIÓ

deu, vint i trenta, en el context de les primeres
avantguardes artístiques europees, ja hi veurem
alguns antecedents. Pensem, per exemple, en els
Per Loli Acebal i Antonio Gagliano experiments escènics del futurisme, en les vetllades dadaistes del Cabaret Voltaire o en les improvisacions i els automatismes surrealistes. En tots
aquests casos, l’acció, la provocació, l’atzar, el joc
En aquest capítol tractem l’art d’acció que es va i una marcada tendència a l’absurd tenen un pes
desenvolupar als anys noranta a diversos punts específic que moltes pràctiques artístiques havien
de l’Estat espanyol. Un art que es volia manifestar de recuperar en dècades posteriors.
fora de l’art i que s’apropava a la vida cada cop
més.
Els seixanta són uns anys de revoltes socials i polítiques a diversos llocs del món. Prenen força els
moviments que promouen noves maneres de viure
Què és això de l’art d’acció?
i d’oposar-se al poder. L’any 1968, en concret, és
Podríem començar dient que l’art d’acció fuig de fonamental per a aquestes protestes globals, des
qualsevol intent de definició categòrica o tanca- de la revolta obrera i estudiantil del Maig francès
da. És un tipus de pràctica en què l’objecte artístic fins als moviments a Mèxic o al Japó. És una època
–sigui una pintura, un dibuix o una escultura–, clau que il·lustra l’entrada en crisi d’institucions
tal com el coneixem tradicionalment, desapareix. clàssiques com ara la família tradicional i l’escola,
En el seu lloc sorgeixen tota una sèrie d’esdeveni- i de conceptes com el de treball.
ments efímers que es converteixen en l’obra mateixa. L’artista proposa una acció real que s’activa, Naturalment, l’art no en queda al marge. Els límits
en directe, tant amb la seva participació com amb de les disciplines artístiques també es comencen a
la del públic. Es tracta, per tant, d’una experièn- desbordar, i adquireix força l’art conceptual –que
cia artística compartida que connecta amb l’aquí i valora la idea per damunt de la forma–, així com
l’ara. «Qualsevol acció conscient i responsable pot els happenings, accions o performances.
ser art», ens deia l’artista Isidoro Valcárcel Medina.
En el panorama internacional proliferen proposConvé especificar que no es tracta de representa- tes com ara les peces musicals «silencioses» de
cions teatrals sinó de vivències. Acció ve de fer, John Cage, les cerimònies corporals i riques en
no d’actuar. Si en una acció algú es talla la pell, escatologia de l’accionisme vienès, el tancament
se la talla de veritat, no recorre als efectes de ma- voluntari de Joseph Beuys amb un coiot i els salts
quillatge per simular-ho. Són vivències obertes a al buit d’Ives Klein. El grup Fluxus, amb les seves
la improvisació en les quals el temps, l’espai i el combinacions de música, poesia, dansa i teatre,
cos adquireixen un rol primordial. Es donen una també és un referent ineludible.
vegada i després desapareixen. Llavors, com les
podrem arribar a conèixer, els que no hi vam ser? A l’Estat espanyol sorgeixen col·lectius pioners
Doncs a través de documents fotogràfics o video- com ara ZAJ i Grup de Treball, i personalitats com
gràfics, o dels testimonis d’aquellxs que sí que les ara Esther Ferrer, Isidoro Valcárcel Medina, Juan
Hidalgo, Concha Jerez, Nacho Criado, Jordi Benito,
van viure.
Carles Santos, Àngels Ribé, Fina Miralles i Carles
Hac Mor, entre d’altres. Totxs ellxs practiquen un
Antecedents
art que aconsegueix burlar els codis de la dictadura a partir d’un conceptualisme crític però alhora
Trobem les primeres mostres d’art d’acció a la dèmolt críptic i difícil d’entendre per als censors.
cada de 1960, tot i que, si ens remuntem als anys
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Algunes pistes per entendre l’art
d’acció dels noranta

A Espanya, els anys vuitanta són uns anys de transició. En l’esfera política, el pactisme, els governs
de majories absolutes, el consens i el silenciament
de la dissidència s’utilitzen com a estratègies per
recompondre el país després de quaranta anys de
dictadura. I el món de l’art segueix els ritmes d’un
mercat cada cop més globalitzat que acaba imposant formats espectaculars, com ara la pintura, la
fotografia i l’escultura –tots ells, capaços de moure grans quantitats de diners–, mentre s’arraconen aquestes altres propostes performàtiques que
acabem d’esmentar.

Es recupera l’esperit conceptual i revulsiu de l’art
dels seixanta i els setanta.
Es crea una xarxa intergeneracional, interdisciplinària i autogestionada, ordida a base d’afectes i
de pràctiques col·laboratives.
S’aposta per les accions senzilles, fetes amb pocs
mitjans, en què el cos, el temps compartit i la simple presència cobren protagonisme.
Perfomance, música experimental, polipoesia,
arts parateatrals, autoedició, videocreació, dansa
Però aquest clima de consens s’esquerda ben aviat
i fotografia avancen de bracet.
i, des de mitjans dels vuitanta, comencen a aparèiL’atzar, el caràcter lúdic i efímer i la ironia són
xer col·lectius antagonistes que planten cara a les
uns trets comuns en moltes d’aquestes peces.
polítiques neoliberals. Moviments estudiantils,
El públic adquireix un paper primordial com a acveïnals, sindicals, anticapitalistes, antiracistes,
tivador de l’obra.
feministes, sexodissidents i de lluita contra la
Es concep la pràctica artística com a espai de reflesida arriben carregats amb un nou ímpetu polític.
xió crítica i de compromís polític implícit; s’aposta per noves maneres de fer i de cooperar alienes
Amb ells, molts artistes joves recuperen aquell esals ritmes del mercat i a les lògiques neoliberals.
perit conceptual de l’art dels seixanta i els setanta i
es llancen a crear accions senzilles, amb pocs mitjans,
en què el cos, els processos de treball compartit, Alguns artistes i col·lectius
les xarxes afectives i la fusió de l’art amb la vida
tornen a tenir protagonisme. En la dècada de 1990 Accidents Polipoètics, Óscar Abril Ascaso, Lluís
es comença a forjar a diferents punts de l’Estat es- Alabern, Marcel·lí Antúnez, Miquel Baixas, Jordi
panyol una xarxa interconnectada d’artistes que Benito, Miguel Benlloch, Pedro Bericat, Denys Bladesenvolupen les seves propostes al marge dels cker, Joan Brossa, C-72R, Cabello/Carceller, Joan
circuits oficials. Uns circuits, d’altra banda, força Casellas, Jordi Cerdà, Circo Interior Bruto, Enric
escassos, ja que la rèmora del franquisme –que Casasses, Nieves Correa, Nacho Criado, Eduard Esprecisament no va apostar per l’art modern ni per coffet, Pepe Espaliú, Bartolomé Ferrando, Esther
la fortalesa de les seves institucions– encara pas- Ferrer, Rosa Grau, Carles Hac Mor i Ester Xargay,
sava factura. Així doncs, si aquestxs joves i no tan Juan Hidalgo, Rafael Lamata, Los Rinos, Artur
joves artistes dels noranta volien fer l’art que els Lleó, Macromassa, Merz Mail, Xavier Manubens,
donés la gana, no podien esperar la invitació de Daniela Musicco, Pere Noguera, Antonio Ortega,
les institucions. Havien de crear els seus propis Lucía Peiró, Pere Lluís Pla Boixó, Tere Recarens,
canals de producció, exhibició i distribució. I això Àngels Ribé, Xavier Sabater, Carles Santos i Mariavan fer. Aquesta xarxa intergeneracional incloïa elena Roqué, Mariano Sanz-Noguera, José Antonio
col·lectius d’artistes gestorxs, espais autogestio- Sarmiento, Superelvis, Tres, Isidoro Valcárcel Menats, publicacions autoeditades i una gran quanti- dina, Jaime Vallaure, Veivi Gisus Urkestra, Albert
tat de festivals. I tothom feia de tot en tot moment. Vidal, Fefa Vila, Borja Zabala i Zush, entre altres.
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Ascaso. Si extraiem aquests sons dels seu entorn
i de les seves connotacions habituals, els oferim
una nova existència sonora-musical. Algunes de
les seves partitures LTM són:

1. Un art que es pensa (i es parodia) a si mateix

Low-Tech Music núm. 2 (cinc finestres)
Obrir i tancar reiteradament diverses finestres i
finestrons prestant atenció als diversos sons produïts.

Allò que hem dit al començament: l’art d’acció no
s’entén amb les definicions tancades. Malgrat tot
(o justament per això), és un art que s’ha dedicat
molt a pensar-se a si mateix, i sovint ho ha fet recorrent a la ironia. El 1994, Jaime Vallaure, Rafael
Lamata i Daniela Musicco van presentar ABC de la
performance, una acció que després es va convertir
en un vídeo. Hi exposen un catàleg lúcid i satíric,
a tall d’abecedari, de les situacions que una vegada i una altra es repeteixen a les perfomances,
tot i que es tracti d’un art suposadament lliure i
inclassificable.
Fent servir eines com ara la mirada satírica o l’inventari, proposem que el teu alumnat imagini
el seu propi abecedari d’accions per tal de retre
compte de la realitat quotidiana que viuen a l’institut. La idea és potenciar la capacitat reflexiva i
paròdica dexxlxs estudiants i treure a la llum totes aquelles petites accions rutinàries que, pel fet
d’estar tan interioritzades, s’han tornat invisibles
dins de l’espai educatiu.

Low-Tech Music núm. 13 (peça per a telèfon)
1. Buscar un telèfon amb unes tecles que produeixin sons en prémer-les.
2. Marcar en aquell telèfon, un rere l’altre, tots els
números de la pròpia agenda de telèfons prestant
atenció al so produït.
Low-Tech Music núm. 17 (peça per a projector de
diapositives)
Fer passar un carro de projector de diapositives
buit prestant atenció al so produït.

Proposem treballar amb el teu alumnat observant els «paisatges sonors» de l’institut mateix i
prestant atenció a aquells sons que els envolten
en la seva vida quotidiana i amb els quals puguin
arribar a compondre peces sonores. Pissarres, estoigs, pilotes, sabates al paviment, xerrades als
passadissos… Es tracta de compondre, per grups,
«simfonies» experimentals. Aquestes es podran
escenificar en directe davant d’un públic (a la manera de les LTM) o bé ser enregistrades i editades
2. Música d’acció: el món com a prèviament per després presentar el resultat en el
format que considerin.
simfonia
Tot això es pot complementar amb un debat sobre el possible potencial desacadèmic de la música d’acció, així com sobre les particularitats de
La música d’acció i la música experimental van la música experimental i les sensacions que els
tenir un paper clau en l’escena artística dels no- generen.
ranta. Óscar Abril Ascaso, amb la seva sèrie LTM
(Low-Tech Music), ens ofereix un catàleg de possibilitats sonores a l’abast de qualsevol. Tothom pot
fer música d’acció. No es necessita una formació
acadèmica prèvia, perquè del que es tracta és d’entendre que la realitat quotidiana que ens envolta
està farcida de música. «Qualsevol gest humà
–seure a una cadira, caminar, riure, fer un forat a
terra– és música en si mateix», ens diu Óscar Abril
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3. Festival de polipoesía i freestyle

Prenent com a punt de partida algunes de les
qüestions que envolten aquesta acció –la idea de
persistència o la possibilitat que una obra artística es prolongui indefinidament en el temps, per
exemple–, proposem que el teu alumnat s’inventi unes accions simples que els agradaria repetir
durant tota la seva vida, inclosa la seva vellesa.
Es tracta de trobar unes accions simples, que no
Accidents Polipoètics és un grup de polipoesia requereixin una destresa física especial i que poformat per Rafael Metlikovez i Xavier Theros que drien ser importants i tenir sentit fins i tot en un
combina poesia, performance i humor. Per la Dia- futur llunyà.
da de Sant Jordi (o per quan es consideri oportú)
proposem abandonar les tradicionals redaccions
de poemes, contes o assajos i organitzar, en el seu
lloc, un festival de polipoesia. Anima el teu alumnat perquè presenti els seus poemes escènics sols,
per parelles o en grup i treballar la posada en escena del poema tan lliurement como vulguin. Poden
ser poemes prèviament treballats o versos improvisats a escena, a la manera de les batalles freestyle de rap, entenent que del freestyle rap n’aprofitarem la frescor del format i el potencial creatiu de
la improvisació, però sempre apostant per uns relats respectuosos que ens serveixin com a eina de
debat i reflexió. En un cas i en l’altre (polipoesia o
freestyle), es tracta d’esmolar una mirada crítica
i irreverent per disseccionar i poetitzar aquelles
realitats que ocupen i preocupen el teu alumnat.

4. Cos per a tota la vida
El 1977 Joan Casellas, que llavors era estudiant de
l’Escola Massana, va realitzar l’acció Enderroc, en
què es va proposar enderrocar a mà una seu del
Banco Comercial Transatlántico, situat al passeig
de Gràcia de Barcelona. El 1997 va repetir l’acció i
va proclamar amb optimisme que repetiria l’obra
cada vint anys fins a completar l’enderroc de l’edifici. Ho va tornar a intentar el 2017, el dia de les
eleccions al Parlament de Catalunya, i en finalitzar l’acció va convidar el públic a la seva següent
acció al mateix lloc, a les 19 h, el 20 de desembre
de 2037.
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ENLLAÇOS DE CONSULTA
Exposició Acció. Una història provisional dels 90. MACBA (10 de juliol de 2020 - 7 de febrer
de 2021).
«Performances, documentos y cintas de vídeo», Luisa Espino, en El Cultural, 7 de juliol de
2020.
Curs Utópicos 90. Entre el giro social del arte y la dimensión estética del activismo.
MACBA (setembre-octubre de 2020).
Podcasts de RRS (Radio del Museo Reina Sofía): Realidades colectivas en el arte español de
los años 80.
«Tú y ese otro asunto: cómo reinventamos la acción de los 90», Joan Casellas, en Heterogénesis.
Los Torreznos (Jaime Vallaure y Rafael Lamata) en Metrópolis, La 2, abril de 2014.
Cicle Luces, cámara, acción (...) ¡corten! Videoacción: el cuerpo y sus fronteras. MNCARS
(octubre-novembre de 1997).
Programa La acción. MNCARS (octubre-novembre 1994).
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BIOGRAFIES

finades, però no per això menys acres i atroces,
d’homofòbia, transfòbia, sexisme i racisme. Per
això creuen oportú incidir des de la radicalitat
d’un projecte independent per actualitzar certs
discursos que avui s’estan institucionalitzant. El
Palomar presenta, doncs, més que un arxiu, una
fórmula regeneradora de discurs.

EQUIPO PALOMAR
Un projecte de Mariokissme i
R. Marcos Mota i viceversa
El Palomar neix en un àtic com a espai overground
i horitzontal des d’on estendre línies de vol. Lloc
des d’on defensen que «toda casa tiene su Palomar». És un lloc (sense ànim de lucre) de trobada,
d’exhibició i de diàleg. S’incrusta com a reducte de
discursos, subjectes i pràctiques que tenen dificultats a penetrar en l’esfera artística contemporània
oficial. El Palomar vol revisitar aquest material
i defensar-lo com a motor crític i com a part del
corpus teòric i imaginari visual. És un projecte de
col·laboració entre artistes que persegueix generar un context a la ciutat de Barcelona.
El Palomar té com a objectiu veure repetides les seves accions periòdicament. Consideren aquest projecte com un procés que es revisita contínuament
a si mateix. S’hi poden veure treballs exempts
de visibilitat als arxius i a les seleccions oficials,
així com treballs que ja han estat integrats en altres contextos artístics internacionals però sense
presència en el context espanyol. Així mateix, El
Palomar pretén convertir-se en una eina vertebradora de context i en una xarxa d’agents crítics.
El Palomar és deutor d’això que acabem de dir.
Reclamen el trans i l’inter del queer, parlen de
les complexitats i contradiccions de les identitats
múltiples des d’una visió politicoartística particular. Defensen que estan cansats que se’ls acusi
pel vessant merament cultural, estètic i el teatral
de la sexualitat en l’art. Volen reparar el desfasament discursiu de les pràctiques i teories que, pel
fet de considerar-se «massa avançades» i al mateix temps «passades de moda», acaben sent marginals respecte del discurs oficial. Hi creuen com
a reivindicació política i creuen en el component
polític dels nostres propis cossos abjectes. Més
enllà de mirar de ser integrades en una etiqueta,
pretenen ser inflexió i diàspora de l’etiquetatge i
de les nocions normalitzadores en si mateixes.
Sota el suposat triomf de la llibertat (ara, més que
mai, amenaçada), s’amaguen les formes més re-

YERA MORENO
Artista visual, investigadora i docent. Doctora en
Filosofia i professora del Departament d’Història
de l’Art a la Facultat de Belles Arts de la Universitat Complutense de Madrid. El seu treball artístic
i d’investigació se situa, des dels feminismes i les
dissidències cuir/queer, en el camp de la performance i de la producció d’imatges en relació amb
les identitats i la subjectivitat. Col·labora amb diferents institucions artístiques i culturals en el
desenvolupament de projectes interdisciplinaris
entre l’art i l’educació. Juntament amb l’artista
Eva Garrido forma part del col·lectiu artístic Colektivof, que ha activat els seus projectes, entre
d’altres, a la galeria Off Limits (Madrid), Factoría
de Arte y Desarrollo (Madrid), CA2M (Móstoles),
MUSAC (Lleó), UMH (Elx), Goodman Arts Center
(Singapur) i Supermarket Art Fair (Estocolm). El
seu darrer projecte de comissariat ha estat l’exposició Pedagogías feministas. Otras formas de hacer
mundo (2019) a la Sala Universitas de la Universitat Miguel Hernández (Elx). Forma part del grup
d’investigació i acció sobre educació, art i pràctiques culturals Las Lindes, del CA2M.

QUIELA NUC
És artista, curadora, docent i part de nucbeade
(col·lectiu format juntament amb Andrea Beade).
La seva obra transita entre el documental, la performance i la ficció especulativa. Com a docent i
curadora tracta la identitat des d’òptiques ben diverses però sempre subversives i inscrites en els
marges del neoliberalisme feroç, antropocentrat
i heteropatriarcal. Ha realitzat les pel·lícules Una
dedicatoria a lo bestia (nucbeade, 2019), Desertorxs (2017), ШАГ (nucbeade, 2017) i Destroy the
face, beat gender: A DISCOnnected party (2016),
així com la investigació Lesboanimitas (nucbeade,
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2018). Els seus treballs, tant individuals com col·lectius, ha estat exposats i projectats en diferents
museus i festivals internacionals, com ara el Festival de Málaga, Alcances Festival de Cine Documental (Cadis), Kunstraum Kreuzberg/Bethanien
(Berlín), RMIT Art Intersect Spare Room (Melbourne), MELT: Festival of Queer Arts and Culture (Brisbane), Museum of Impossible Forms (Hèlsinki), i,
a Madrid, galeria Espositivo, Sala de Arte Joven,
Sala Amadís, Festival Alcine, Festival Márgenes i
Sala Alcalá 31. Ha comissariat cicles audiovisuals
i activitats per al CA2M, Matadero Madrid, La Casa
Encendida, Sala Amadís i el Círculo de Bellas Artes.

a Cambridge. El enemigo (2015) va ser premiat a
DocumentaMadrid i Sant Sebastià. Els seus curtmetratges han estat projectats en festivals com ara
Visions du Réel (Suïssa), DOK Leipzig, Doc Buenos
Aires, True/False (Colúmbia, Missouri), Filmer à
tout prix (Brussel·les), Biarritz Amérique Latine i
Rencontres de Toulouse, entre d’altres. El 2019 va
fer Pa’lante, una sèrie de cinc episodis filmada al
Brasil, el Perú, Colòmbia, Bolívia i l’Equador sobre
joves ballarins que desafien el conservadorisme
de les seves comunitats amb la dansa. També el
2019 va estrenar la seva òpera prima La arrancada
al Festival de Cinema de Berlín (Berlinale), en la
secció Panorama.

TANIA ADAM

LOLI ACEBAL

Nascuda a Moçambic. Periodista especialitzada
en diàspores i músiques africanes, i fundadora
i editora de Radio Africa Magazine. Treballa com
a presentadora a Ràdio Àfrica Betevé (91.0 FM) i
col·labora a Els matins de TV3 i La Directa, PlayGround, Africa is a Country i CTXT, entre d’altres.
Ha presentat el programa d’entrevistes Terrícoles
a Betevé i African Bubblegum Music a Radio Primavera Sound. Se centra en l’anàlisi i el pensament
que es genera a l’entorn de les diàspores negres
al món, amb un èmfasi especial en les músiques
africanes i en les dones. També ha comissariat
programes públics com ara Microhistòries de la
diàspora. Experiències encarnades de la dispersió
femenina (La Virreina Centre de la Imatge, 20182019) i l’exposició Making Africa (CCCB/ICUB,
2016). Actualment investiga la possible descolonització dels futurs.

Nascuda a Rosario el 1973. Historiadora de l’art,
guionista, documentalista i algunes coses més.
Col·labora des de 1998 amb el MACBA, on ha dut
a terme treballs de coordinació editorial i creació
de continguts, així com d’entrevistadora i productora de Ràdio Web MACBA (RWM). Ha escrit una
novel·la històrica de fulletó en línia (Reis de sorra)
per a l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural i
diverses crítiques d’art, cinema i teatre per al
Diari de Tarragona. Ha comissariat una exposició digital sobre pintura impressionista (Living at
the speed of light. Impressionist instants towards
abstraction), organitzada per Second Canvas, a la
Riad Denise Masson de Marràqueix, i darrerament
està entretinguda creant podcasts, com ara Eudald
de Juana i la transgressió de la forma per al Museu
de l’Empordà i Compartir. Descobrir. Habitar per a
l’aplicació del MACBA.

ALDEMAR MATIAS

ANTONIO GAGLIANO

Realitzador audiovisual, nascut a Manaus el 1985.
Va estudiar Comunicació Social a la Universidade Federal do Amazonas (Brasil), Direcció de Documentals a l’Escuela Internacional de Cine i TV
(EICTV) de San Antonio de los Baños (Cuba) i el
màster de Documental de Creació a la Universitat
Pompeu Fabra (Barcelona). Parente (2011), el seu
documental sobre proves de VIH en diferents comunitats ianomami de l’Amazònia, va ser finançat
per la Bill & Melinda Gates Foundation i adquirit
pel Ministeri de Salut del Brasil. When I Get Home
(2013) va rebre els premis de Pel·lícula de l’Any i
Millor Documental en el Watersprite Film Festival,

Artista visual, nascut a Córdoba (Argentina) el
1982. Llicenciat en Belles Arts per la Universitat
Nacional de Córdoba, va obtenir un màster en Teoria Crítica i Estudis Museístics pel PEI (MACBA).
Els seus projectes entrellacen les pràctiques artístiques i la investigació, recorrent al dibuix i l’escriptura per explorar les moltes maneres en què el
coneixement emergeix, s’organitza i es dissemina.
Ha participat en exposicions com ara Acció. Una
història provisional dels 90 (MACBA, 2020), Eine
Neue Zunge (WKS Querungen, Stuttgart, 2017),
Manufactories of Caring Space-Time (Museum voor
Schone Kunsten, Gant, 2017), Anarchivo Sida (Ta-
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bakalera, Sant Sebastià, 2016) i Buno (Fundació
Joan Miró, Barcelona, 2014), entre d’altres. Ha
estat seleccionat en premis com ara arteBA-Petrobras, X edició (Buenos Aires, 2013) o Generación
2018 (Madrid, 2017). Els seus dibuixos han aparegut en publicacions com ara Der Spiegel i La Vanguardia i en assajos com ara Pornotopia. An Essay
on Playboy’s Architecture and Biopolitics (Paul B.
Preciado, MIT Press, 2014). Entre els seus llibres
destaquen El espíritu del siglo xx (Album, 2014) i
Estado de la técnica / Stand der Technik (Verlag für
Handbücher, 2019). Col·labora regularment com a
editor i productor a Son[i]a de Radio Web MACBA.
Des de 2020 forma part de l’àrea d’investigació i
transferència de coneixements d’Hangar.

Archivo de Creadores
Hamacaonline
Ganarse la Vida
Anagrama
Declinacion Magnetica

DIEGO DEL POZO BARRIUSO
Artista i professor de la Facultat de Belles Arts de
la Universitat de Salamanca. El seu treball està
motivat per les polítiques de les emocions, les economies afectives i per com es produeixen socialment i culturalment els afectes. És membre dels
col·lectius artístics Subtramas, C.A.S.I.T.A. i Declinación Magnética. Va rebre la beca Leonardo BBVA
2019 d’Arts Plàstiques i Art Digital. Ha fet nombroses exposicions, tant individuals com col·lectives,
i programes de vídeo en diverses galeries i centre
d’art contemporani com ara la XIII Biennal de
l’Havana (2019), II BIENALSUR (2019), Atlas de las
ruinas de Europa a CentroCentro Cibeles de Madrid
(2016-2017), Anarchivo Sida a Tabakalera (Sant Sebastià, 2016), X Biennal Centreamericana (2016),
Un saber realmente útil al Museo Reina Sofía (Madrid, 2014-2015), Colonia apócrifa al MUSAC (Lleó,
2014-2015) o Hasta que los leones no tengan historiadores… a Matadero Madrid (2014-2015). També
ha participat en exposicions i programes a La Casa
Encendida de Madrid, CAB de Burgos, DA2 de Salamanca, Centro Cultural Montehermoso de Vitòria,
Nikolaj Kunsthal de Copenhaguen, Haus der Kulturen der Welt de Berlín i, a París, Jeu de Paume,
Théâtre Chatelet, Centre Pompidou i el Palais de
Tokyo, entre d’altres.
Les seves obres d’art es troben en col·leccions com
les de Comunidad de Madrid - CA2M de Móstoles,
MUSAC de Lleó, CDAN d’Osca, DA2, Fundación
Martínez Guerricabeitia, Diputación de Huesca,
Fundación Díaz Caneja, Junta de Castilla y León,
Diputación de Valladolid i Caja Burgos.

43

Amb el suport de:

