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OBJECTIUS GENERALS:
- L’exposició que avui podem veure al Museu d’Història de l’Hospitalet, organitzada amb el Museu d’Història de la immigració de Catalunya,
ens vol acostar al món de la dona, al món de la dona immigrant
immigrant; però també ens vol fer reflexionar sobre com és aquest món, si és el de
la “pobre” dona, o el món d’una dona independent
independent, lliure i amb veu pròpia.
- És un homenatge
homenatge, un reconeixement i una manera de donar visibilitat a les importants aportacions que fan a la societat en què vivim.
- És una exposició que ens ajuda a entendre la importància del paper de les dones immigrants, com a font testimonial que dóna veu als
comportaments migratoris de les dones.
- Amb l’exhibició es pretén recollir les obres i els testimonis d’unes dones immigrades que representen més de la meitat de la nova població
que arriba els darrers anys als nostres barris, pobles i ciutat.
- També es vol posar sobre la taula la gran heterogeneïtat social i cultural d’aquestes dones immigrades, les quals saben transmetre, a través
d’associacions i organitzacions, les seves cultures i sabers d’origen de la seva població autòctona.
- A partir d’aquesta exposició descobrirem una visió diferent d’aquestes dones immigrants. Es pretén acabar amb els tòpics que tenim sobre
elles i presentar-nos unes dones protagonistes de les seves vides, dels seus viatges i visibles al món. Una dona molt peculiar, que és artista i
creadora.
- La immigració sempre s’ha tractat des del punt de vista masculí. Es creu que és l’home qui decideix sortir, arriscar-se a emprendre un viatge
per donar un millor futur econòmic a la seva família; però les xifres ens parlen de tot lo contrari. Lluny de la imatge de la dona sotmesa, les
estadístiques parlen de dones amb projectes propis, que decideixen emprendre el viatge totes soles buscant un futur millor per les seves
famílies, fills, pares, etc.
- Aquest és l’objectiu principal de l’exposició, parlar de les dones com a protagonistes de les seves històries, com a “actrius” dels seus
viatges, com a organitzadores de les comunicacions entre el país d’origen i el receptor i acabar amb aquesta visió errònia de la dona
“pobre i sotmesa”.
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PRIMERA SALA
Aquesta exposició es titula Viatjant vides, creant móns. Aquest títol fa clara referència, com a metàfora, al fet migratori. Però no es parlarà
del fet migratori en general sinó que ens centrarem en les migracions femenines.
Per què tan sols de les migracions femenines? Hem de tenir present que aquesta és la voluntat de l’exposició. A més, moltes vegades,
quan es parla de la immigració sempre es dóna per fet que qui es mou d’un lloc a un altre és l’home; però les dones immigrants juguen un
paper molt important per diverses raons:
-Les seves aportacions de realitats no tan sols en el seu àmbit personal i familiar, sinó també per les noves relacions en els compromisos
socials que es creen.
-La seva capacitat per crear relacions per exemple d’art i d’organització de noves composicions socials. Un exemple el tenim amb les
dones de Sudamèrica (moltes d’elles encara són il·legals), quan per qüestions d’idioma acaben cuidant els nostres avis o els nostres fills, si un
dia no vinguessin a treballar a casa nostra la nostra vida es desmuntaria.
- La immigració sempre s’ha tractat des del punt de vista masculí. Es creu que és l’home qui decideix sortir, arriscar-se a emprendre un
viatge per donar un millor futur econòmic a la seva família; però les xifres ens parlen de tot lo contrari. Hem de saber que els darrers estudis
realitzats sobre la immigració ens diuen que l’any 2005 més del 50% de la immigració a Catalunya és femenina
femenina.
La realitat estadística que està lluny de la imatge de la dona sotmesa, ens parla de dones amb projectes propis, que decideixen emprendre el
viatge totes soles buscant un futur millor per les seves famílies, fills, pares, etc.
En l’exposició es tracten obres de dones on mostren una altra proposta per ser vistes i representades. Com elles mateixes les seves obres són de
caràcter divers; a més no són representacions artístiques que mostrin visions victimitzadores o negatives de les seves pròpies experiències de
força i llibertat.
Per poder entendre i, sobretot, poder desbancar alguns estereotips i prejudicis sobre les migracions actuals a través del coneixement, és
tema per aconseguir crear vincles entre ambdues realitats. Tan sols en aquesta sala tractarem la
necessari fer un recorregut històric del tema,
visió més històrica, ja que després no se’n tornarà a parlar durant tota l’exposició, la qual es centrarà en les aportacions pràctiques i per tant
socials de les artistes.
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La migració femenina:
Antecedents de la migració a l’Hospitalet.
Els textos que tracten aquest tema es refereixen a les immigracions femenines a Catalunya durant el franquisme. Eren dones que provenien de
regions i ciutats espanyoles.
ranquisme
Però hem de saber concretament què va passar a la nostra ciutat abans del FFranquisme
ranquisme. Ja hi havia hagut migracions? De quin tipus?
A la nostra ciutat, fins al principi del segle XX, l’activitat econòmica encara era l’agricultura i la ramaderia, ja que amb el Canal de la Infanta
va fomentar el creixement del camp amb la primera expansió de població a l’Hospitalet. La seva producció es venia sobretot a Barcelona.
Al 1859 l’Hospitalet comença a tenir activitat industrial. La majoria dels obrers havien nascut fora de l’Hospitalet. Els primers immigrants
venien de València, Aragó després d’esgotar la mà d’obra provinent de l’interior de Catalunya. Cada cop venia gent de llocs més llunyans,
donat que les duríssimes condicions de la vida al camp propiciaven la immigració per buscar noves oportunitats a les indústries.
Durant les dècades dels anys 20 i 30 hi va haver un important flux migratori, en què van destacar persones que provenien d’Almeria i Múrcia.
Amb la guerra civil tot aquest flux migratori s’atura i no es torna a reprendre gairebé fins els anys 60.
Entre 1960 i 1970 va arribar a l’Hospitalet gent d’arreu de l’Estat: de l’interior de Catalunya, del País Valencià, d’Aragó, d’Extremadura, de
Galícia, i especialment d’Andalusia.
ranquisme
En aquesta exposició també es vol tractar la immigració durant el FFranquisme
ranquisme. Podria resultar fora de lloc si estem parlant de immigració
actual, però aquest tema interessa perquè respon a la mateixa lògica i convindria estudiar-les conjuntament.
Catalunya és un dels llocs que més immigració ha rebut de la resta de l’estat durant el segle XX. Tant és així que al 1970 un 38% de població
resident a Catalunya era immigrada. Durant aquest període que acabarà cap als 70, el motiu principal per a immigrar era la manca de
treball als llocs d’origen, tot i que també hem de fer referència a l’exili per motius polítics. La nova població es centrarà bàsicament a Barcelona
i la seva àrea metropolitana. Però també va haver-hi al segle XX una immigració important cap a l’estranger.
En cap cas es veu reflectida la participació de les dones en aquests processos migratoris, però evidentment en van formar part. Durant el
franquisme arribaran prop de 800.000 dones, procedents del Sud, o del centre de la Península. Es tractava de dones joves, sense estudis, que
en els seus llocs d’origen ja s’havien iniciat en el treball assalariat.
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La majoria d’aquestes venen a Catalunya practicant el reagrupament familiar; però això no treu que viatgessin soles o que fossin elles qui
iniciessin les xarxes migratòries, sobretot les dones d’origen gallec. A l’arribada, es trobaven sense diners, amb la necessitat de compartir pis i
amb les dificultats de la convivència. Però eren dones que havien après de les seves mares que s’havia de treballar dur. Van ser les encarregades
d’ocupar els llocs de treball dels que fugien les dones autòctones, a les indústries o al servei domèstic.
angoixa
angoixa, en molts casos, els desplaçaments per la gran ciutat, el fet de trobar-se amb una llengua desconeguda, que, a més,
També fou motiu d’angoixa
no podien aprendre-la perquè era prohibida pel Franquisme.
Totes aquestes peripècies van allunyar a la dona de la visió franquista de la dona callada i reclosa a la llar. Totes aquestes dones van contribuir
a molt més que a augmentar la població.
En l’àmbit laboral van contribuir a acabar amb el treball submergit específic per a la dona, participant en la lluita obrera i en les accions
sindicals. Però a més les dones van seguir amb la seva tasca de cura de la llar, definida com a obra civilitzadora pels grups feministes. Als barris,
mitjançant els moviments veïnals van aconseguir millores per escoles, ambulatoris, mercats, parcs, etc. A més en un context ja més feminista, van
crear les vocalies de dones, lluitant des d’aquí pels drets femenins, dret a la llibertat i dret al propi cos. Idees precursores dels centres d’atenció
específica a la dona.
En quant a la instrucció participaren en associacions de pares i mares i al temps van ser les impulsores de les escoles d’adults. Les dones es
van acostar més a la llengua del país receptor. A Catalunya són elles qui aprenen català, però també en la immigració europea elles aprendran
francès, alemany, etc.
Per últim cal dir que aquestes dones viuran amb perfecta naturalitat i harmonia la doble identitat del lloc d’origen i el receptor, cosa que les
enriquirà i engrandirà encara més.
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Migració a l’actualitat
Depenent del moment de l’arribada de les dones als països receptors parlem de diferents situacions per poder enfrontar el projecte migratori.
Aquests moments serien:
domèstic. Aquestes dones es trobaran i participaran en
- Anys 60: Arribaran sobretot dones de Filipines per dedicar-se a treballar en el sector domèstic
sectors relacionats amb l’església. Un altre corrent migratori arribarà des de Guinea Equatorial
Equatorial; són dones que venen a estudiar i per tant
mantindran relacions estretes amb el moviment feminista i estudiantil autòcton. També del Senegal, Gàmbia o Marroc arribaran, en aquests
moments, per motius de reagrupació familiar trobant en aquest sentit en seu lloc de participació.
exili polític,
polític cosa que les portarà
- Anys 70-80: Seran les dones llatinoamericanes qui arribaran a Catalunya. La majoria venen per motius d’exili
a agrupar-se amb organitzacions d’àmbit políticopúblic i denunciar les condicions polítiques que patien als països d’origen.
- Anys 90 i posteriors: Als 90’ hi ha una immigració molt heterogènia i les estratègies per immigrar són diverses: reagrupament familiar o
viatgeres en solitari. Hem de tenir present les restriccions i l’enduriment de les lleis d’immigració.
Però al 2000 es dóna un creixement de les dones que arriben de dues zones geogràfiques concretes: el sudest asiàtic i l’Europa de l’est. En quant
a les dones que arribaran del sudest asiàtic la majoria responen al perfil de la reagrupació familiar mentre que les altres serien viatgeres en
solitari.
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Localització geogràfica
Mitjançant un mapa mundial es poden observar diferents rutes migratòries; no apareixen totes representades, tan sols aquelles que provenen de
països més perjudicats per la globalització econòmica (no hi surt EEUU, ni països d’Europa occidental,...).
- Podem descobrir de forma molt visual:
- La gran varietat de procedències diferenciades, i a partir d’aquí es pot parlar de la gran heterogeneïtat social i cultural d’aquestes
dones immigrades.
-També amb aquest mapa es dóna visibilitat a les conductes migratòries des d’un caire més científic, amb una sèrie de dades. Per
entendre el llarg recorregut que han de realitzar, es compara el número de km amb els km d’un trajecte que nosaltres coneixem.
Una altra de les situacions que es van tenir en compte alhora de realitzar l’exposició és la diversitat derivada dels diferents orígens. Podríem
parlar de les següents tipologies segons el país d’origen:
Àfrica
Àfrica: Són dones que acostumen a reunir-se en espais separats dels homes; per tant en arribar aquí la tendència natural va ser aquesta:
trobar-se, compartir i ajudar-se mútuament “entre dones”.
Amèrica Llatina:
Llatina Aquestes dones provenen d’un mestissatge i uns valors promoguts des d’Europa: així participen en àmbits polítics, sindicals
i feministes.
Àsia: En aquest cas cal diferenciar les dones xineses de les dones que provenen del Japó, de les quals no se’n parlarà. Les primeres, igual que
les dones africanes, aporten costums ancestrals on és comú la reunió entre dones. A més és la figura materna l’encarregada de transmetre els
valors culturals i educacionals. Així les dones joves es reuneixen i creen associacions en aquest sentit.
Magreb
Magreb: D’entre les dones magrebines hauríem de diferenciar les que provenen d’Algèria de les marroquines. En quant a les primeres
participen activament de la promoció cultural i econòmica però sense arribar a fundar una associació pròpia. Pel que fa al Marroc sí existeixen
associacions estrictament de dones on es lluita per la igualtat de drets i es treballa per la interpretació de l’Islam com a religió no discriminatòria.
Sudest Asiàtic:
Asiàtic Aquestes dones sense associació pròpia participen activament en les tasques de difusió cultural dins de les associacions
d’immigrants. Però és a l’entorn dels fills, als parcs, escoles, etc... on trobem un lloc de reunió per intercanviar informació i realitzar tasques de
suport.
Est d’Europa: En aquest cas parlem d’una immigració molt heterogènia. Totes, però, tenen un punt en comú: una pràctica històrica de molta
participació en l’àmbit politicopúblic. Així les seves demandes se situen generalment contra les lleis antiimmigració, així com en la lluita de
millores i promoció en els drets laborals.
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Vídeo documental:
Per concloure amb aquesta sala hem de comentar aquesta primera obra que ens ajuda a presentar la vessant pràctica de l’exposició, en la
qual volem presentar unes dones artistes, peculiars i creadores. Recollint les seves obres i testimonis els fem un homenatge com a manera de
donar visibilitat a les importants aportacions que fan a la societat que les rep.
Aquest és el primer testimoni que trobem durant la visita que ens ajuda a visualitzar la identificació d’una ciutadania diversa com una
realitat.
Vídeo Viatjant vides, creant móns
Apareixen dones de diferents edats i procedències que ens conten com varen arribar aquí i les diferències que han pogut trobar entre les dones
del seu país de procedència i les d’aquí. A més també ens expliquen si volen o no tornar al seu país d’origen, a la qual cosa la majoria els hi
agradaria..
Vídeo de Jessica Leung: Dovetalling
Dovetalling,, 2006
Ens presenten dones que en un moment determinat necessiten agafar les regnes de la seva vida, per cercar un nou camí escollit. Per
aconseguir-ho marxen per diferents motius del seu país. Ens expliquen què les van impulsar a fer-ho i la seva adaptabilitat en el lloc d’acollida,
a través de la seva vida laboral o personal.
L’artista és d’origen xinès, va néixer a Los Angeles, on va treballar en producció de cinema i televisió. Viu a Barcelona des de 2001. És
productora de festivals i documentals i parla sobre la condició humana, les necessitats i els desigs. Als seus documentals ens pregunta sobre
què ens manca a les nostres relacions personals, sobre les nostres pors i incerteses.
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SEGONA SALA:
En aquest moment hi ha una voluntat de mostrar les obres realitzades en un marc de col·lectivitat als entorns associatius en els quals es mouen
les dones immigrants; però també aquelles manifestacions artístiques individuals. Totes elles són dones amb una llarga estada a Catalunya i
que han triomfat creant aquí la seva nova realitat. L’exposició presenta una visió de dona molt peculiar, és una dona artista i creadora.
Per a fer-ho s’exposen diferents tipus d’obres
d’obres:
- Obra documental; s’exposen treballs literaris, fotogràfics, tot fet per dones immigrants i objectes i vestimentes quotidians utilitzats per
aquestes dones.
- Obra àudiovisual; es mostraran reportatges àudiovisuals on s’analitzen i mostren realitats sobre col·lectius de dones.
- Obra de representació; obres artístiques realitzades per dones immigrants, utilitzant l’art com a instrument de representació simbòlica.
Després de dir això podem donar pas a un exercici de visualització: en aquesta sala ens mostren dos suports que ens ajuden a diferenciar les
propostes artístiques de tres creadores:
Presentació instal·lació LLa
a foto parlante:
La foto parlante, instal·lació fotogràfica: de Consuelo Bautista.
Nascuda a Colòmbia, resideix a Catalunya des de 1985 i treballa com a fotoperiodista professional a diversos mitjans catalans com la
Vanguardia o El País. A causa de la seva feina treu la inspiració dels llocs on viatja (Cuba, Colòmbia, Mèxic, Tarifa, Marroc, Jerusalem...) i
dels fets quotidians d’aquestes ciutats per després veure com són els de Barcelona.
Alguns títols de les seves obres (en sèrie) sobre aquests viatges viscuts i fotografiats són:
“Los 90”(1982) visió dels grups juvenils de Barcelona
“Colombianos” (1998) Un retrat de la societat civil afectada per la guerra al
seu país natal.
“Prestige” (2002) situació dels afectats després de la marea negra.
“Los invisibles” (2001-2004) Una reflexió sobre la tragèdia de les morts d’immigrants en l’intent de travessar l’estret entre Tarifa i
Marroc.
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La seva obra artística es troba representada entre 4 columnes on van apareixent algunes de les seves fotografies. Són fotografies en blanc i
negre on podem observar moments quotidians del carrer hospital, com si d’un voyeur es tractés, mirant l’instant de la vida de l’altre. Estan
quiets com si tinguéssim la màgia d’interrompre el temps, podem tenir precisament molt de temps per poder plantejar-nos diferents situacions.
¿Li estarà demanant diners, la coneix, acabaran al llit?
També el soroll que escoltem és el que es pot recollir diàriament en el mateix carrer: els cotxes, les obres o diferents músiques autòctones. Amb
ell ens és més fàcil imaginar-nos on l’artista ens vol col·locar com a punt de partida. A partir d’aquí tots som lliures per llegir i interpretar la
seva obra. En l’àudio es poden escoltar diferents moments quotidians de gent diversa parlant diferents llengües a espais diferents, al mercat,
al carrer, o als bars.
L’objectiu és tractar visualment els seus sentiments i les seves experiències que l’han ajudat a formar la seva opinió a la vida. Per tant, ella tracta
la fotografia com imatge social d’un art compromès amb clau de denúncia. És una dona socialitzadora a la qual li agrada fer instal·lacions
amb les seves imatges, ja que creu que són efímeres i per tant desapareixen com les pròpies vides, però que sempre ha de quedar la idea, el
testimoni.
Vídeo
Apareix un vídeo on la imatge es transforma en moviment, on se’ns plantegen problemàtiques concretes. Són una sèrie de dones explicant-nos
les seves vivències de com aconsegueixen trobar feina o els problemes que poden tenir amb la llei d’estrangeria, la sanitat, o la maternitat, en
la formació per emigrants que ofereix el país d’acollida que tan sols sol ser formació professional.
Al final del vídeo ens posen un text on es pot llegir algunes futures reformes en les lleis d’estrangeria, però hem de pensar que està editat al
2000 i les coses han canviat una mica. Encara i així les coses no acaben de ser del tot positives i a través del govern s’intenta la invisibilitat de
les dones immigrades.
Intercalades entre les columnes es poden llegir alguns poemes o textos de dones de diferents èpoques amb el mateix pensament sobre el
posicionament de les dones. És un text del segle XVI de Sor Juana Inés de la Cruz i un text de la instal·lació Apedaço vivències i records de Rosa
Ma. Marchant. La idea comuna és el fet que la dona transforma les situacions quotidianes per treure un sentit positiu, formant les seves
vivències.
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Presentació espai Arribada:
Per presentar les obres de Paula Mariani i Karel Mena, s’ha seguit la mateixa proposta d’instal·lació, encara que en aquest cas no és tan
escultòric sinó més aviat com una pantalla de televisió. En ella podem observar unes maletes, totes elles antigues i a dintre d’algunes hi hem
pogut mirar. Com una mirada a l’interior dels sentiments, vivències que han format l’experiència vital d’aquestes dones immigrants.
Aquesta maleta arriba plena d’un equipatge positiu, tot i que no s’acaba de desfer amb l’esperança de tornar algun dia. En la maleta es porta
de tot però quan l’obrim trobem allò íntim que es pot utilitzar a la societat d’acollida, formant una dona que triomfa i no és victimista.
Mundos transitorios (2004) Dansa teatre. Paula Mariani
Nascuda a Buenos Aires, es va formar des de 1976 en dansa contemporània i clàssica en diferents ciutats d’Amèrica i Europa. Actualment
imparteix classes a Barcelona i altres ciutats i crea les seves pròpies obres performades i peces de dansa i teatre.
L’obra que es presenta en aquesta exposició és un espectacle de teatre i dansa, creat per dones immigrants a Barcelona dins l’àmbit de la
experimentació escènica. Però el treball va més enllà ja que té una dimensió internacional: treballa el mateix tema amb grups d’investigació
als països d’origen. Així els eixos d’investigació de Paula Mariani són el gènere, el cos, la memòria i la identitat.
Animalmusic, (2000). Karel Mena
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Central de Veneçuela, especialitzada en literatura i arts escèniques.
A Animalmusic, un original treball teatral de màscares amb onze actors espanyols i llatinoamericans. Al llarg de la interpretació els diferents
actors utilitzen 25 màscares d’animals i interpreten varies cançons. La idea era escenificar “los músicos de Bremen”, que eren 4 animals que
han de fugir de les seves cases perquè els seus amos volen desfer-se d’ells, i somien amb arribar a Bremen i fer-se músics.
Aquest conte fa una clara referència a l’emigració: la idea de Karel Mena era parlar de les quatre principals causes de l’emigració sudamericana: l’amor, el treball, la realització professional i els estudis. El text inicial s’adaptà a mesura que s’incorporaren nous actors, que aportaren
les seves idees i experiències. Els actors espanyols i sudamericans són d’escoles diferents, donant com a resultat un treball de creació col·lectiva
del que ha sortit un treball viu, ja que els actors sudamericans parlen de les seves experiències personals d’emigrants. Per altra costat estan els
actors espanyols que, des de la perspectiva dels animals, donen el punt de vista europeu.
Com a vincle entre les dues artistes tenim un text que parla sobre l’arribada de Cristina Peri, una escriptora uruguaiana que viu a Barcelona. En
ell es parla de la masculinització de la immigració i de la realitat que suposa que la majoria d’immigrants són dones.
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TERCERA SALA:
Presentem imatges pictòriques, objectes escultòrics, instal·lacions realitzades per artistes d’arreu del món. Així la diversitat es veu representada
tant en l’obra com en la procedència de les dones immigrades, mostrant la seva diversitat i heterogeneïtat des d’un punt de vista individual
amb una clara visió crítica d’aquesta societat que les rep i de les que les obliga a marxar.
Sense títol (2005). Ceràmica esmaltada de Motoko Araki:
Nascuda al Japó. Té el seu taller de ceràmica japonesa al barri del Born, a Barcelona. Es va llicenciar en art, especialitzant-se en ceràmica,
encara que quan va venir a Barcelona es va continuar aquests estudis. Ha fet diverses exposicions al Japó, Tokio i Barcelona.
De la seva obra ella mateixa ens explica que la diferència entre l’ús de la ceràmica al seu país d’origen i occident. A Japó existeix una
harmonia entre la vaixella i la natura en tots els sentits; en aquesta obra les nanses dels objectes ens recorden a una lluna. La vaixella és de
diversos colors i formes, com podem observar en aquest exemple; no són formes regulars sinó més aviat divertides i animades.
Sense títol (2005). Vidre esmaltat de Francisca Belobe Borico.
Nascuda a Basakato, Guinea Equatorial. És professional sanitària i treballa a Berga. És membre de E’Wasiso Ipola, associació fundada per
dones de Guinea Equatorial. Es va iniciar fa deu anys en el món artístic i combina la seva obra artística amb la tasca professional.
Aquesta obra ens parla d’un món interior i un exterior i a més hi ha una corda que agafa el coll de l’ampolla com si estigués segellada. Però
existeix una altra obertura que podem utilitzar per accedir al món interior de l’artista. Però ens hi atrevim?
A més a través de la transparència del propi vidre podem observar el que hi ha a dintre, però no ens mostra cap visió victimista de la seva
experiència vital: més aviat ens presenta un món ple de roses ben florides.
Llibre El origen de las especies (2001). Tècnica mixta de Guigui Kohon.
De nacionalitat argentina i espanyola. Va estudiar Arquitectura i Urbanisme i es va graduar en joieria. Ha realitzat diverses exposicions
individuals amb instal·lacions i joies arreu i ha rebut diversos premis i beques.
En aquesta obra trobem el llibre de Darwin El origen de las especies obert pel capítol IV. A més apareix subratllada la primera línia on es pot
llegir: La lucha por la existencia.
A l’altra pàgina ens trobem un carnet d’identitat on ha esta retallada la nacionalitat i esborrades una sèrie de identificacions. Tampoc apareix
la imatge de la persona a la qual pot pertànyer el carnet. La nacionalitat apareix a posteriori en superposició.
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A través de les seves paraules («TOTS EMPRENEM ALGUNA MENA DE VIATGE. ALGUNS, NO TOTS, POTSER SABEM D’ON SORTIM, PERÒ MAI NO ESTEM SEGURS DE QUAN I DE QUINA SERÀ L’ÚLTIMA
ESCALA DEL NOSTRE PARTICULAR VIATGE. I TAMBÉ, POTSER ENS ACOMPANYA UN RECORD, UNA EMOCIÓ; PERÒ EL SENTIMENT DE SOLEDAT ÉS EL COMPANY INSEPARABLE D’AQUESTS VIATGES”) i del que
estem veient podem desxifrar diverses propostes:
- Aquest document, a més de permetre passar fronteres, creuar ponts i transitar lliurement per camins i terres, és una salvaguarda que dóna
protecció, que garanteix els drets, i fins i tot la vida, del seu portador.
- L’obra qüestiona el problema de la identitat al si d’una societat, l’occidental, que es troba en mutació constant. Però no una identitat artificial
de símbols i banderes, sinó una identitat submergida en el més profund de l’essència humana. Ens parla de la falsa certesa de saber qui som
i d’on venim, i de la por de no trobar-nos mai, de no reconèixer-nos a nosaltres mateixos. Ens parla d’anar i de venir, del conflicte entre la
necessitat de sentir-se arrelat, és a dir, de pertànyer a una terra, i la llibertat de ser un nòmada solitari, del que és permès i del que és prohibit,
de convencions i d’artificialitats maniqueistes. També de la preservació de la dignitat i dels drets.
- La identitat com a sinònim de protecció. Si coneixes la teva identitat ja sigui perquè te l’han imposada o perquè l’has aconseguida ja ets
acceptat i per tant està assegurat el teu benestar a dintre d’un grup social. Però... què passa si no encaixes?
La següent obra escultòrica fa referència al mateix tema encara que d’una manera menys explícita. Però, fem un exercici de visualització:
- El primer que veiem és la utilització d’una maleta, com a símbol de viatge. En aquest cas es troba oberta i a dintre ens presenten diferents
coses. A més aquestes coses han de ser vivències íntimes, ja que quan obrim una bossa, una maleta d’algú que no coneixem podem descobrir
i desxifrar qui és, contar-nos els seus secrets.
- Seguidament podem observar que hi ha mapes superposats, el mapa de Barcelona es pot reconèixer a sobre de molts altres d’altres llocs del
món. És una cerca geogràfica però imposada o desitjada?
Estar juntos (2006). Pintura acrílica de Niloufar Mirhadi.
Nascuda a l’Iran, es va llicenciar en art, en l’especialitat de pintura i va cursar ceràmica, dibuix i disseny gràfic. És professora particular de
pintura, treballadora social i actriu de teatre, a més d’auxiliar d’infermeria.
En aquesta pintura l’artista recrea una imatge violenta per la majoria de les dones musulmanes, dones que per la seva cultura tenen uns tabus
en temes com el sexe. Moltes dones d’aquesta cultura, quan poden expressar-se amb llibertat, fan referència a la alliberació personal
aconseguida. Però encara que el missatge sigui en positiu, les seves obres són provocadores a través de colors o escenes violentes.
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Observem l’obra que tenim al davant: la postura recargolada, forçada de la dona completament nua amb els genitals a l’aire. En canvi l’home
mostra una postura més còmoda recolzat al llit donant-li un petó. Per la posició de les figures besant-se podem pensar en l’obra El beso de
Gustav Klimt, amb el qual Niloufar té moltes semblances, no pictòriques més aviat morals. Però en el cas contrari de l’obra de Klimt, en la qual
és l’home qui porta la força i és l’ésser actiu de l’acció i la dona en canvi afronta l’acte amb passivitat, Niloufar està equiparant els papers dels
dos personatges: la dona en igual condicions de poder que l’home. Això es veu reflectit en la posició de la mà de la noia on ella també subjecta
el cap del home. També els colors ens provoquen, utilitza el vermell un color violent en sensacions, a més també representa la sang, el dolor.
avic.
Animitas (2005-2006). Escultura de ceràmica i material de rebuig de Nevenka PPavic.
Nascuda a Xile, llicenciada en Art en l’especialitat d’escultura, es va instal·lar a Barcelona l’any 2000, on s’ha especialitzat en tècniques
ceràmiques a l’Escola d’Art i Oficis. Ha realitzat moltes exposicions arreu i ha rebut diversos premis.
En aquest cas les seves escultures es presenten en forma d’instal·lació ocupant el terra i part del sostre. Són representacions de personatges
diferents amb una tècnica molt tradicional, realitzant nines de tela, corda i ceràmica que podrien jugar un paper dintre de les creences religioses
ancestrals sudamericanes (xilenes o mexicanes). A més la seva posició a dintre de l’espai reforçada amb el propi títol de l’obra ens desvetlla
com una espècie de santuari. Totes elles són diferents i individuals encara que formen en si un conjunt, creant volum i visibilitat. Com a forma
individual són delicades, encara que aquesta delicadesa pot veure’s transformada a causa del conjunt.
Patrones de arraigo/matrices de memoria (2004) Instal·lació: fundes per a vestits, camises blanques, fils i mapes de Margarita PPineda.
ineda.
Nascuda a Colòmbia, va estudiar Art a Colòmbia i es va doctorar en Espai Públic i Regeneració Urbana, Art i Societat a Barcelona. Ha realitzat
nombroses instal·lacions a diferents espais de Barcelona i ha rebut nombrosos premis per la seva obra tant aquí com de Sudamèrica.
Molta de la seva obra es situa en intervencions a l’espai públic i ens anima a pensar sobre temàtiques del desarrelament i la immigració.
Amb l’obra Patrones de Arraigo/Matrices de Memoria, el primer que visualitzem és un penjarrobes, un objecte de la nostra vida quotidiana al
qual no hi prestem molta atenció ja que el seu servei és bàsic. Però en aquest cas el seu objectiu no és subjectar qualsevol peça; més aviat
subjecta històries, vivències que es poden descobrir, seguint visualment els recorreguts, ja que aquests es troben representats. Els camins, les
experiències, estan cosits a sobre de la roba (cosir és una acció que s’ha vist molt relacionada a l’activitat femenina durant molts anys). A la part
de fora hi ha un mapa d’Espanya, al de dins hi ha una camisa també cosida amb el mapa del seu país, Colòmbia.
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Obres literàries
literàries:
En totes aquestes poesies no apareix cap gra de victimisme ni de desesperació. Són missatges carregats d’esperança i energia, per poder seguir
endavant, agafant forces d’altres dones que han hagut de sortir. Elles ens poden explicar quin ha sigut el seu camí per agafar forces i ens
l’ensenyen, perquè nosaltres continuem amb el nostre. Algunes d’elles no tan sols han sigut dones que han tingut que sortir del seu país per
problemes de riquesa, sinó també lluitar per reivindicar el paper de la dona dins la seva cultura.
Les autores provenen de diferents llocs del món i reivindiquen els sentiments que els provoca el viatge que han d’empendre: por a allò que ens
és desconegut, llibertat, risc, patiment...
Però de totes elles podem copsar el paper de la dona en la immigració i l’esperit valent i decidit que va moure i mou a aquestes dones a marxar
de la seva terra i cercar nous horitzons.
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QU
AR
TA SALA
QUAR
ART
SALA::
Cultura material: transmissió de valors.
En aquest espai es vol mostrar una mica més detingudament la vida quotidiana de les dones en els seus respectius països d’origen. Per aquest
motiu hi ha una mostra de vestits tradicionals i d’objectes que poden portar a dintre de la seva maleta. Una maleta d’anada i de tornada
carregada de valors positius, ja no tan sols per la immigrada que probablement desitja que es realitzin les seves expectatives, sinó també per
la cultura d’acollida.
Els vestits que es presenten a l’exposició són una mostra alhora de la vestimenta de cada dia i del seu significat en les cerimònies. En moltes
ocasions, a diferència del que ens passa en la nostra cultura, el mateix vestit es pot utilitzar en la vida quotidiana i en un esdeveniment important.
Tot depèn del complement que l’acompanyi. Es presenta a continuació una sèrie de vestits tradicionals:
1.1.- Àfrica subsahariana.
Una de les característiques del vestit africà és la gran presència de colors i teixits diferents. Aquesta varietat reflecteix el paisatge i la vida a les
seves terres d’origen: els colors de la vida, la barreja de tendències....
1.2.- Magreb.
En el cas dels vestits de les dones magribines sí que podem diferenciar entre els vestits tradicionals (associats a festes i cerimònies) i els que es
porten el dia a dia. Tots dos, però, gaudeixen de molts colors que donen vida als vestits. Els detalls daurats dels fils aporten lluminositat i
recorden la tradició dels palaus dels sultans. Actualment hi ha dissenyadors d’origen magribí que realitzen les seves creacions a casa nostra.
1.3.- Llatinoamèrica
A diferència dels casos africans, les dones americanes només fan servir els vestits tradicionals per a les festes, generalment relacionades amb
les tradicions indígenes. La característica principal i comuna a tots els vestits, tant del centre com del sud d’Amèrica és l’ús del color i la presència
de signes de la natura. Els colors són el reflex de la natura (verd, vermell, groc) i les plantes i animals són l’expressió de la vida. Un cas especial
és el color blanc de molts vestits andins, on pot expressar festa i dol.
1.4.- Àsia
Tal com vèiem en les dones subsaharianes, les dones asiàtiques utilitzen els vestits tant a les festes com en la vida quotidiana. La diferència es
nota en els complements: mocadors pel cap, joies i el tipus de teixit i els brodats realitzats. En la vida quotidiana fan servir camises llargues sobre
pantalons, mentre que en les festivitats apareixen els vestits de seda vaporosos.
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Els objectes propis de la seva cultura són necessaris per no oblidar el seu país d’origen i per deixar empremta als fills. Un exemple el constitueix
una pulsera de la Remei Sipi que un dia serà de la seva filla. A través d’aquest objecte pot interpretar tota una sèrie de valors culturals i socials,
per després lligar els seus orígens amb la societat en la que viu.
Els objectes presentats es poden agrupar en elements relacionats amb la cosmètica (kohol de Marroc, essències d´Indonèsia, Hena del Marroc,
perfum de liles de l’Índia), joieria (collaret fet amb llavors de l’Equador, pulsera de Guinea, arracades i pulseres de l’Índia, agulla de pit de la
Xina, pulseres de Colòmbia), estris per la llar (batea d’Equador per rentar la roba, licors de Xina, joc de sake de Japó, escombra tradicional de
la zona rural d’Àfrica subsahariana, joc de té i tetera del Marroc, estris de cuina d’Indonèsia, clau i curry d’Àsia, copa d’Uruguay, té del Marroc)
i altres (tamboret de Guinea, mocador de seda Xina, quita penas de Guatemala, sonall infantil d’Uruguay, pilota i bossa de Guatemala,
ungüents pels dolors musculars de l’Índia, armadillo fr Guinea Equatorial, cistella de Guatemala, estàtua d’una divinitat de Perú, coixí de
Palestina).
Alguns d’aquests objectes, com poden ser la Hena del Marroc o els ungüents de l’Índia, es troben molt integrats a la nostra societat. Ens han
arribat a través de la immigració i ens proporcionen una variant alternativa i més sana que alguns dels nostres productes. Avui dia hi ha molts
occidentals que utilitzen la hena per posar-se color als cabells de forma natural i sana ja que no porta amoníac. També els ungüents quan tenim
algun dolor muscular, substitueixen els medicaments.
Senegaleses (2002). Fotografia de Ana PPalma.
alma.
Fotògrafa professional, nascuda a Sabadell i llicenciada en Belles Arts. Durant anys s’ha dedicat a fotografiar gent, especialitzant-se, per tant
en fotografia de retrat.
La seva inquietud pels temes que afecten altres ètnies, cultures i formes de vida motiva la seva participació en diverses entitats en pro del
col·lectiu gitano, com també en algunes organitzacions no governamentals. La seva experiència en reportatges socials i els moments compartits
amb gran part de la comunitat gitana de Sabadell i el seu entorn, la converteixen en una gran coneixedora d’aquesta cultura. Durant els últims
dotze anys, s’ha dedicat a immortalitzar amb les seves fotografies els moments més representatius de nombrosos casaments gitanos i alguns
àrabs.
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CINQUENA SALA:
Si parlem de dones immigrants amb veu pròpia hem de parlar de les associacions que elles creen o on hi participen activament buscant un
espai de trobada, de suport, d’acollida o de llibertat. L’exposició recull el treball d’aquestes associacions que sempre han tingut el recolzament
del moviment de dones de Catalunya.
Per sistematitzar aquesta informació podem dividir-les en:
- Associacions pròpies de dones
dones: relacionades amb el moviment feminista i realitzen tasques d’ajuda a la dona.
- Grups de dones a associacions d’immigrants
d’immigrants: centrades en reivindicar les demandes i les necessitats.
- Grups de dones en associacions culturals o de promoció de la cultura dels països d’origen
d’origen: realitzen diverses activitats de divulgació
de la pròpia cultura però sense posar l’accent en la consciència de ser dona.
- Grups de dones que treballen en associacions de recolzament a immigrants
immigrants: tracten de sensibilitzar sobre la situació de les dones
immigrades dins del món unificador de les ONG
A dintre de la vitrina també apareixen els llibres de les dones immigrants que fan investigació sobre el mateix fet de la migració. És a dir la
migració tractada i estudiada per les mateixes dones immigrants, entre elles Remei Sipi.
Sense títol (2005). Fotografia, de Lourdes Sogas Mascaró
Mascaró.
Nascuda a Vilafranca del Penedès el 1955, realitza estudis de fotografia i disseny. Durant tres anys fa la volta al món i recopila el seu propi arxiu
fotogràfic, on el que més li interessa és la gent. Col·labora amb diverses ONG i s’ha especialitzat en temes de immigració, realitzant més de
6000 fotografies de la vida quotidiana de ciutadans d’arreu del món. Vol fotografiar el medi social i cultural d’aquests protagonistes en els seus
països d’origen es a dir la seva família treball escola i així poder tenir una visió més completa de la problemàtica que envolta els processos de
migració.
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CONCLUSIÓ:
Amb aquesta exposició s’ha volgut fer visible la diversitat en l’aportació,
l’aportació per part de dones immigrades a Catalunya, dels seus tresors
culturals junt als objectes que porten i que serveixen per compartir valors dins de la seva família i també dins de la societat que els acull.
En aquestes situacions sempre apareix la maleta com a metàfora de viatge però en aquest cas a dintre no porten el victimisme que poden patir
altres dones. En canvi apareix un camí nou per descobrir amb total llibertat i goig, objectiu de vida que es veu reflectit en les seves obres
creades. Les seves obres ens parlen dels seus somnis i els seus retrats ens mostren les seves il·lusions, les seves diferències.
Hem volgut que es fes visible el treball realitzat per aquestes dones que, a més, es transmet en la nostra vida quotidiana ja que estem canviant
les nostres maneres de relacionar-nos. Hem d’aconseguir que hi hagi un intercanvi
intercanvi, el qual és necessari entre aquestes dones que ens poden
fer recordar valors tan importants com el de família, ja que la societat occidental es troba massa estressada.
La mostra és un mirall on es reflexa cada una d’aquestes dones, diferents i diverses entre elles, però en les que ens podem sentir identificades
com a dones emprenedores i lluitadores per un valors que creuen són necessaris.

Per tant aquestes aportacions, aquest meravellós viatge no pot ser invisibilitzat.
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