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Abstact

S’entén	que	la	configuració	del	cos	i	la	sexualitat	
té el seu arrelament en la mirada establerta en el 
projecte modern. Tot i que la seva força ha min-
vat davant les estratègies dels estudis de gènere, 
encara té una forta presència a l’hora d’entendre 
les relacions. Aquest desig conforma una estructura 
social i conductual envers la dona, objectivitzada i 
la	transformada	en	un	codi	sexual	i	eròtic,	el	qual	
comporta habitualment un rol de víctima, assetjada 
per un home fort, perillós o animal. La no accepta-
ció d’aquestes estètiques i d’aquests rols provoca 
un abandomanet de la dona per part de l’home, 
quedant fora de l’interacció i el contacte amb allò 
masculí. 

En forma de vídeo performàtic, aquest projec-
te també cerca les limitacions del binomi entre 
masculinitat i feminitat. En un qüestionament crític 
sobre la seva validesa, es remarca l’infantilisme, la 
ridiculesa	i	la	immaduresa	que	s’atribueix	encara	al	
mon de la dona que, al ser interpretat per un home, 
desemboca en l’absurd i la mofa. 

El vídeo performàtic té tres moments en la vida de 
la dona: l’arribada de la menstruació, el despertar 
de	la	sexualitat	i	la	menopausa.	Aquests	tres	estatus	
es	regeixen	per	la	interpretació	del	cos	de	la	dona	
a partir de l’home, qui interactua amb ella d’una 
manera en concret i modela l’arquetip que ella 
representa. 

Català

Castellano

Se	entiende	que	la	configuración	del	cuerpo	y	la	
sexualidad	tiene	su	origen	en	la	mirada	estableci-
da en el proyecto moderno. Aunque su fuerza se 
ha reducido ante las estrategias de los estudios de 
género, todavía tiene una gran presencia a la hora 
de entender las relaciones. Este deseo conforma 
una estructura social y conductual hacia la mujer, 
objetivizada	y	transformada	en	un	código	sexual	
y erótico, el cual conlleva habitualmente un rol de 
víctima, acosada por un hombre fuerte, peligroso 
y animal. La no aceptación de estas estéticas y de 
estos roles provoca un abandono de la mujer por 
parte del hombre, quedando fuera de la interacción 
y el contacto con lo masculino. 

En formato de vídeo performático, este proyecto 
también busca las limitaciones del binomio entre 
masculinidad y feminidad. En un cuestionamiento 
crítico sobre su validez, se remarca el infantilismo, 
la ridiculez y la inmadurez que se atribuye todavía 
al mundo de la mujer que, al ser interpretada por 
un hombre, termina en el absurdo y la mofa. 

El vídeo performático tiene tres moments en la 
vida de la mujer: el advenimiento de la menstrua-
ción,	el	despertar	sexual	y	la	menopausia.	Estos	
tres estatus se rigen por la interpretación del cuerpo 
de la mujer desde el hombre, el cual interactúa de 
una manera en concreto y modela el arquetipo que 
ella representa. 

 Sexualitat

 identitat

 Gènere

 irrealitat

 MitoloGieS

Paraules Clau

English

Some	people	understand	the	configuration	of	the	
body	and	sexuality	has	its	origin	in	the	gaze	esta-
blished in the modern project. Although his stren-
gth has been reduced by the strategies of gender 
studies, it still has a great importance to understand 
relationships. This desire forms a social structure 
towards	women	identity,	being	objectified	and	
transformed	into	a	sexual	and	erotic	play,	which	
usually involves the role of victim, harassed by a 
strong, dangerous and animal man. The non-accep-
tance of these aesthetics and of these roles causes 
the women abandonment by men, leaving them out 
of interaction and contact with the masculine.

This project, built as a video performance, also 
seeks the limitations of the binomial between mas-
culinity and femininity. In a critical questioning 
about its validity, is highlighted the infantilism, ri-
dicule and immaturity still attributed to the women. 
But, when that role is interpreted by a man, it ends 
in absurdity and mockery.

The video performance has three moments in a 
woman’s	life:	the	advent	of	menstruation,	sexual	
awakening and menopause. These three statuses 
are governed by how the man interpret the wo-
man’s body, which interacts in a concrete way and 
models the archetype it represents.
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Introducció

S’entén que hi ha unes tensions entre els para-
digmes antics pel que s’entén la vida i les seves 
interrelacions. En un moment en el que els estudis 
de	gènere	lluiten		per	desarticular	la	visió	sexual	
del	projecte	modern	envers	la	dona,	aviat	apareix	
una	continua	objectificació	de	la	dona	en	les	publi-
citats	de	discoteques,	reality	shows,		pel•lícules	de	
sèrie	B	i	tot	tipus	de	pornografia.	Aquesta	mane-
ra	d’entendre	el	sexe	femení	com	un	objecte	de	
consum banalitza les intencions i la projecció de la 
dona com un ens propi i dinàmic que desenvolupa 
per	si	mateixa,	limitant-la	a	una	font	de	plaer	sense	
voluntat. La reiteració i repetició d’aquests arque-
tips	evidencien	que	el	gènere	i	la	sexualitat	no	són	
naturals sinó polítics, i és en aquesta repetició on 
es pot deconstruir aquests rols. 

Però, quedar-se en aquesta preocupació davant la 
construcció de la dona suposa estancar-se en el 
propi binomi establert pel patriarcat, al igual que 
el	binomi	entre	heterosexualitat	i	homosexualitat.	
Judy	Buttler	explica	com	el	llenguatge	i	la	seva	
repetició conforma el que s’entén com realitat: 

“El poder del lenguaje para trabar sobre los 
cuerpos es al mismo tiempo la causa de la 
opresión	sexual	y	la	vía	que	se	abre	más	allá	
de la opresión.” *

I gràcies a aquest fet, fa una proposta interessant, 
que connecta directament amb la reproducció i 
repetició dels arquetips i els binomis: la paròdia. El 
fet de reiterar un patró de manera irònica eviden-
cia	la	il•lusió	que	representa	la	identitat	mancada	
d’allò natural, i obert a ser criticat des de dins o des 
de	l’exterior.	

Per aquesta raó més important que evidenciar els 
patrons establerts és subvertir-los. La performan-
ce és un una eina essencial alhora de tergiversar 
i entrecreuar els paradigmes establerts per poder 
entendre	el	gènere	amb	la	relació	i	el	sexe	amb	
la	persona.	L’exageració	i	la	hipèrbole	desvetlla	
un camí cap a la producció d’una comprensió del 
sistema i crear una possibilitat fora de la heteronor-
mativitat hegemònica. 

*BUTLER, Judith. El género en disputa: el femi-

nismo y la subversión de la identidad. Barcelona: 
Paidós, 2007, p.232.

Objectius generals
 -Evidenciar els rols de gènere
 -Senyalar la seva presència en la societat
 -Qüestionar la seva aparició en els medis
	 -Repensar	l’objectificació	de	la	dona

Objectius	específics
 -Generar nous mites
 -Crear elements simbòlics i narratius
 -Presentar friccions derivades del gènere
 -Tergiversar a partir del ridícul
 -Gaudir de l’absurd
 -Fusionar amb la performance els elements 
difernciadors entre els gèneres ancestrals

Objectius
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El meu interès sobre la identitat, el gènere i la seva 
descontextualització	s’inicia	a	partir	del	temps,	és	a	
dir, de com s’interrelacionen el passat i el present, i 
com hi ha pensaments i estereotips que, tot i el pas 
dels segles, es mantenen intactes. Alguns d’aquests 
projectes són: 

Prenent	a	la	fotografia	espírita	com	a	joc,	Espectres	
del	present	estableix	ponts	entre	passat	i	actuali-
tat, però no tant sobre les formes sinó sobre les 
accions. El mar com a recerca d’oci, el mirall i la 
intimitat en la dona, els pelegrinatges com a font 
d’il•luminació.	les	formes	antigues	s’eregeixen	
físiques i perdurables, mentre que les persones del 
temps present, com una petjada, semblen esperits, 
un	flash	en	la	història	donada	la	seva	fugacitat	
temporal. 

IDENTITAT - TEMPS - SUPERFICIE

Espectres del present

Llenceria (a l’esquerra) i Estiueig (a la dreta)

Antecedents propis

ESPECTRES
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Parafrasejant a la mèdium Araceli López, dos 
díptics de gravats plasmen la idea de la separació 
del temps com a sensació irreconciliable amb la 
contemporaneïtat.	Utilitzant	un	llenguatge	xifrat	
illegible i un seguit de símbols, els personatges 
perden la seva realitat transformant-se en criatures 
àliens del futur que impossibiliten la interacció i el 
reconeixement	de	les	seves	personalitats.	

IDENTIFICACIÓ - FUSIÓ - EMPATIA

Yo soy una persona reencarnada 
y tengo poderes para curar el cuerpo humano

Díptic fotolitogràfic I

Antecedents propis

Díptic fotolitogràfic II
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Davant la necessitat de reinterpretar el folklore, 
és comú trobar diferents agrupacions que cerquen 
noves maneres de donar forma als costums passats. 
Tot i que lluiten de certa manera per actualitzar el 
passat,	aquest	intent	acaba	en	una	mateixa	confor-
mitat de rols i gènere. El vídeo representa, com si 
d’un	binomi	es	tractés,	la	més	fidel	representació	
de la tradició amb la seva contrapart technotrance, 
on	la	població	urbanita	desenvolupa	els	mateixos	
rols del passat en una actualització formal. 

CONTEMPORANEITAT - FOLKLORE - IRONIA

Technotrances de Vilanova

La Technotrance al parc de la Ciutadella

Antecedents propis

La Technotrance al CCCB i al MACBA
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Antecedents propis

Aquest	projecte	no	deixa	de	ser	una	reflexió	entre	
tradició, cultura i gènere. A partir de la perfor-
mance amb elements tradicionals contemporanis, 
es desvetlla un relat dedicat a la dona en clau de 
drama.	Aquesta	representació	és	executada	per	
un	home	que	reprodueix	la	feblesa	econòmica	i	el	
desastre de perdre els homes que la rodegen. 

GÈNERE - DRAMA FEMENÍ - PERFORMANCE

Haikus en temps de post-pubilla

Pedra de dolor. 
La mar que tot s’ho empassa

endinsa l’oblit. 

Episodi 4 (dreta) i Episodi 10 (esquerra)

Forta, valenta.
Pubilla dinàmica

enfronta el futur. 
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Durant un temps previ al Treball Final de Grau 
vaig	estar	interessat	en	el	teatre	d’ombres	xineses,	
un	art	que	fusiona	la	veu	amb	figures	en	moviment.	
L’objectiu	era	recrear	una	caputxeta	vermella	que,	
sota	la	forma	d’una	nina	inflable,	jugava	el	seu	
rol	sexual	i	d’obscuritat	a	partir	de	les	siluetes	i	
l’ocultació. 

De	manera	paral•lela,	vaig	explorar	una	línia	de	
reproducció d’estampes antigues on la dona és 
símbol de naturalesa, pau i harmonia. A partir del 
folklore i les seves reminiscències biopolítiques, 
les friccions comencen a sorgir quan l’home és qui 
encarna en aquest ésser antic. 

Tot	i	produir	el	prototip	de	les	ombres	xineses	i	
les	fotografies	d’estampa	antiga,	aquelles	proves	
van quedar descartades a favor d’un altre línia de 
treball que, tot i ser performàtic, jugava amb altres 
elements interpretatius i associatius tant a nivell 
cronològic com literari. 

Un cop iniciat el Treball Final de Grau, em va inte-
ressar recuperar aquells rastres i desenvolupar-los a 
un	altre	nivell,	on	es	pogués	aprofundir	més	exac-
tament	en	la	construcció	de	la	identitat	i	la	sexuali-
tat femenina ampliant el registre de personatges. 

Primers rastres

Prototip de nina inflable/Caputxeta Vermella 
per a teatre d’ombres xineses

Procés metodològic

Fotografies performàtico-bucòliques 
sobre la feminitat i la naturalesa
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Una premissa clau en el desenvolupament del 
treball ha estat el qüestionament sobre els arquetips 
i la modulació en el fer i en el fet davant el bino-
mi	sexual	establert.	Tot	i	les	diferents	estratègies	
des dels estudis de gènere que s’han desenvolupat 
durant les últimes dècades, hi ha un camí a seguir 
des del punt de vista històric que encara arrela amb 
força. Aquesta manera d’entendre el cos i les seves 
relacions recrea estereotips que emmarquen les 
actituds de les persones, catalogant-les i desenvo-
lupant una mirada envers aquestes. 

Els estereotips ajuden a homogeneïtzar la societat i 
crear	una	sèrie	de	“calaixos”	on	endreçar	a	tothom	
i	etiquetar-los.	Però,	això	suposa	una	sèrie	de	
friccions, ja que aquesta catalogació s’entén moltes 
vegades com a unidireccional i veritable, modu-
lant i condemnant les actituds d’uns i altres. En el 
suposat món de la dona es pot entendre que hi ha 
activitats	con	esdevé	una	persona	de	profit	i	unes	
altres	actuacions	totalment	il•legítimes	i	menys-
preables. 

De manera aleatòria es va triar tres estereotips 
femenins, els quals han acabat conformant un pos-
sible relat vital d’una dona estereotipada. Aquests 
són: 

deconstrucció d’estereotips

La	caputxeta	vermella
Un personatge que parla de l’inici de la menstrua-
ció i de com acaba devorada pels perills dels mas-
cles del bosc. Tothom contacte amb aquesta imatge 
popular des de l’infantesa a partir de les diferents 
formes que ha tingut el conte. 

La Caputxeta amb el llop, gravat de Gustave Doré

Procés metodològic

La Lolita
Aquella	que,	despertada	la	seva	sexualitat,	es	
llença als braços d’un home madur que la guia 
en	els	jocs	sexuals.	Diferents	novel•les,	sèries	de	
televisió	i	pel•lícules	han	reflectit	aquests	tipus	de	
romanç retratant a la jove i al home en la crisi dels 
quaranta que necessita reviure una segona joventut. 

La solterona
Marcida i estèril, la solterona queda repudiada i 
en desús en les arts amatòries. Vinculada a la vida 
monàstica i a vestir sants, el negre serà el color 
atorgat per a ella. Poques setmanes abans d’iniciar 
el	treball	final	de	grau	vaig	conèixer	de	mà	del	
programa Saber y ganar la cançó A la lima y al 

limón, interpretada per Conchita Piquer, qui retrata 
les penúries d’estar soltera. 

Aquests tres moments, lligats en un sol relat, arti-
culen	el	joc	entre	joventut	i	maduresa,	així	com	a	
l’accés i la negació al cos de la dona. Habitualment 
negatius,	aquests	estereotips	només	perfilen	la	
fragilitat i la dependència femenina envers l’home 
i el patriarcat. Per aquesta raó, es recorre a la per-
formance per trencar, ridiculitzar i posar en qüestió 
aquests arquetips que encara tenen gran rellevància 
en la vida social i cultural. 

Una de les claus més importants sobre la perfor-
mativitat és desvetllar el que és après, establert i 
normalitzat sense qüestionar-se, i capgirar-ho per 
entendre la construcció. La clau per aconseguir 
aquest efecte és senzill: canviar el cos de la dona 
per	el	d’un	home,	i	que	aquest	reprodueixi	els	este-
reotips amb els seus atributs més bàsics com son la 
barba i el borrissol corporal. 

Les senyoretes del carrer d’Avinyó, per Pablo Picasso Vella filant, per Bartolomé Esteban Murillo
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En un procés de ridiculització dels estereotips i 
deconstrucció dels personatges, es crea una nova 
mitologia, un relat on l’home viu les desgràcies i el 
drama femení atribuït a la dona. Aquest fet marca 
un camí cap a les friccions entre els rols establerts 
entre	ambdós	sexes,	obviant	una	ridiculesa	davant	
un	home	que	vesteix	com	a	dona	i	com	viu	les	des-
gràcies	atribuïdes	al	sexe	femení.	Una	ridiculesa	
que, quan és una dona qui la viu, sembla compren-
sible i natural.

A més, alguna narració es reformula amb la me-
tamorfosi	de	diferents	personatges	que	apareixen,	
així	com	els	finals,	evocant	noves	línies	de	pensa-
ment i d’alliberació. 

La	Caputxeta	vesteix	amb	molt	poca	roba	(la	qual	
vaig	confeccionar:	caputxa,	top	i	faldilla),	aixe-
cant-se la faldilla i ensenyant les seves intimitats 
mentre balla, totalment aliena als riscos del bosc. 
El llop, per la seva banda, és un motorista sense 
rostre que cerca les seves víctimes pels camins 
rurals. Aquesta vegada, però, l’animal queda cas-
trat	davant	la	innocència	de	la	Caputxeta,	qui	vol	
quedar-se	amb	la	seva	flor	per	olorar-la	per	sempre.	

Reinterpretació i storyboard

Procés metodològic

La Lolita no només és la joveneta que busca l’amor 
en	un	home	expert	i	madur,	sinó	que	s’avança	en	
pas	ferm	a	la	prostitució.	Talons,	vestit	de	flors	curt	
i perruca de color fantasia, s’endinsa en les foscors 
dels desitjos d’un home gran. Aquest, vestit de 
mafiós,	maltracta	a	la	Lolita	transformada	en	nina	
inflable	i	la	segresta,	relegant-la	a	un	futur	d’incer-
tesa. La fantasia de l’home que cerca la presa ha 
aconseguit ser complerta. 
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Reinterpretació i storyboard

Procés metodològic

La Solterona, absorta en la seva soledat, es lamenta 
i rep els laments dels demés pel seu estat. Com si 
no es pogués gaudir de la solteria, les seves erup-
cions menopàusiques la convulsionen mentre totes 
les dones del seu costat es casen. Impossibilitada 
en	la	lluita	davant	una	ballarina	de	flamenc	esvelta	
i formosa, només té un gos a la seva vida, el qual li 
fa companyia. Vestida amb jaqueta negra, faldilla 
fosca i mocador al cap, i òbviament apartada del 
mercat	sexual,	només	veu	a	persones	passar	pel	
seu davant, com la vida, que passa davant dels seus 
ulls sense fer res. 

Algunes	escenes	de	storyboard	finalment	no	han	
arribat	al	vídeo	final,	com	per	exemple	el	llop	
sagnant al ser castrat, els punts de vista subjectius 
de la Lolita quan és atacada per l’home madur o 
el cercle de nens cantant en rotllana al rostre de la 
Solterona. Aquests són desestimats per qüestions 
de relat o bé resolutives a l’hora d’aconseguir 
l’efecte desitjat.
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Aquest relat, entre la realitat i l’absurd, es cons-
trueix	a	partir	del	vídeo	i	la	performance.	Per	un	
costat s’ha enregistrat carrers, boscos i persones 
actuant sobre el medi cercat. Aquestes gravacions 
s’han efectuat a partir del guió i de l’storyboard 
per tal d’aconseguir la narració desitjada. S’ha 
enregistrat la zona boscosa de Sant Muç a Rubí 
amb	el	llop	motorista,	l’extraradi	d’Esplugues	del	
Llobregat	amb	el	mafiós	maltractador	i	una	torre	a	
les urbanitzacions de les rodalies de Terrassa. Amb 
aquest tres emplaçaments, el vídeo s’acobla en 
espais altament diferenciats: el bosc, la ciutat i la 
casa.	Així,	hi	ha	un	trànsit	des	de	la	naturalesa	cap	
a	la	ciutat	i	de	l’exterior	al	interior	de	la	llar.	

Quan tots els espais i els personatges són enregis-
trats, arriba el moment de la performance. Tras-
passades totes aquestes imatges a blanc i negre, es 
projecten en una paret blanca per tal de performar i 

assolir la imatge completa que queda enregistrada. 
Abillat amb els vestits pertinents i el maquillatge, 
comença la meva actuació seguint els passos de 
l’storyboard. La narració comença a tenir volum 
a partir del joc entre la fantasia dels espais reals 
transformats en llums i ombres, i el color del cos 
vivent	performant	al	davant.	Apareixen	llums	que	
il•luminen	el	personatge	i	la	blanca	paret,	així	com	
la	negror	de	les	ombres	que	entel•len,	estratègica-
ment, algunes zones de la protagonista, com la cara 
o	les	parts	íntimes.	Alhora,	el	mateix	cos	projecta	
ombra sobre la paret efectuant una doble lectura i 
una	separació	entre	realitat	i	ficció.	

A partir del ridícul que suposa reinterpretar el 
drama femení i els seus atributs a partir d’un home, 
faig servir la meva pròpia sensibilitat personal per 
tal de crear tensions entre els discursos i de com 
afecten a la nostra manera d’entendre la societat. 

Del vídeo a la performance

Procés metodològic
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Las edades de Príapo

Títol
 Las edades de Príapo. 
 Cuentos de hoy, cuentos de siempre

Autor
 David Gracia

Artistes assistents
 Laura Rubio, Hugo Finlay

Medi
 Vídeo performance

Duració
 8:00 minuts

Any
 2019

Relació d’aspecte
	 16:9	(1280x720/25fps)

Sèrie
 1/10
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Desenvolupament conceptual

Príap és el déu grec de la fertilitat dels camps i de 
les	pastures.	Vinculat	al	mon	agrònom,	se’l	coneix	
per la seva lletjor i pels seus genitals descomunals. 
També és reproduït com un penis de grans dimen-
sions sense necessitat de tenir cos humà. 

Tot i que el vídeo pren la deriva cap a les friccions 
entre	gèneres,	no	deixa	de	representar	les	polí-
tiques patriarcals que han modulat tant a home 
com a dona, donant de privilegis i seguretat a un 
i oprimint amb pors i abusos a l’altra. Per aquesta 
raó, el títol vol evidenciar aquesta força masclista 
moduladora d’aquell o aquella diferent que té al 
seu davant. En la forma, aquesta performance narra 
com l’home busca l’accés a la dona, o bé com la 
rebutja, el que provoca la modulació del seu món. 

El	món	i	la	realitat	no	deixa	de	ser	una	concepció	
o interpretació que hom fa de tot allò tangible. 
És a dir, s’entén que la realitat no deia de ser una 
idea.	Aquesta	idea,	com	la	mateixa	naturalesa	del	
pensament,	s’esbiaixa	segons	el	pensament	de	cada	
individu,	i	davant	el	conflicte	d’un	altre	pensament	
lluita per demostrar la seva contundència i veritat. 

El fet d’enregistrar allò que percep i traspassar-ho a 
una projecció a blanc i negre nomès d’evidencia la 
falta	de	veritat	o	consistència	de	la	mateixa	realitat.	

Per aquesta raó, hi ha un joc premeditat en el que 
la	realitat	projectada	no	deixa	de	ser	una	fantasia,	
un	món	oníric	on,	tot	i	que	tot	és	real,	no	deixa	de	
ser una visió, un engany, una reinterpretació. El 
mon real es transforma en imatge. 

Les fantasies són comuns en els humans, i també 
conformen part de la realitat. La fantasia humana 
es	troba	a	les	acaballes	de	la	realitat	i	la	ficció,	on	
es cerca traspassar aquestes barreres i portar allò 
desitjat al pla real. Aquestes petites performances 
volen evidenciar aquests desitjos i mostrar els 
límits del desig, la legalitat i el maltracte. 

El	vídeo	performance	es	divideix	en	tres	moments	
concrets vehiculats per la biologia de la dona. El 
període de fertilitat és el camí cap al seu cos, cap al 
seu accés o negació. És a dir, es desvetlla el sentit 
patriarcal de possessió del cos de la dona a partir 
de la seva fecunditat. A partir dels següents tres 
personatges	es	desgrana	els	perills	del	sexe	femení	
i el seu rebuig:

-Caperucita / 15 

-La Clara / Lolita

-Vecinita / Solterona

La noia que comença a menstruar, la jove que 
s’aventura a tenir relacions amb homes madurs i 
la menopàusica articulen aquesta transcendència 
en la mirada masculina que la forma, l’utilitza i la 
rebutja. 
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Desenvolupament conceptual

La	Caputxeta	Vermella	és	una	icona	de	l’imaginari	
popular europeu. La noia jove que, un cop co-
mença a menstruar, anirà a casa de l’àvia a portar-li 
menjar	(és	a	dir,	la	fertilitat	alimenta	a	l’esterilitat).	
Segons el conte tradicional durant el seu trajecte 
per les boscúries l’assetja un llop que, amb les 
seves	arbúcies,	aconsegueix	devorar	a	l’àvia	i	a	
la	inexperta	de	la	caputxeta,	que	es	va	entretenir	
en	olorar	les	floretes	escampades	per	tot	el	prat	en	
comptes d’anar directa al seu comès. 

Durant	el	vídeo	es	pot	apreciar	com	la	caputxeta	
s’aixeca	del	llit	i	agafa	la	bossa	del	berenar	men-
tre la seva mare l’avisa dels perills del bosc. Tota 
joiosa, s’endinsa en ell i balla. 

Caperucita / 15

La	ballada	de	la	caputxeta	rememora	la	moda	del	
charleston,	popularitzat	als	anys	20.	Aquesta	refle-
xa	la	frescor	i	la	despreocupació	dels	feliços	anys	
vint. Inspirat en Josephine Baker, es mou amb cert 
aire	animal	i	instintiu,	mostrant	les	seves	cuixes	i	
enlaira	les	cames	exhibint	el	seu	cos.	

Malauradament,	la	caputxeta	s’entreté	olorant	les	
flors	i	el	llop,	encarnat	en	motorista	sense	rostre,	
la	divisa	i	comença	a	planejar	com	aprofitar-se	
d’ella.	Preparant	la	seva	gran	i	olorosa	flor,	l’ani-
mal	s’acosta	per	tal	que	la	caputxeta	olori	la	seva	
vermellosa	flor.	Però,	la	joveneta,	interessada	per	
tal	vegetació,	talla	la	gran	flor	per	olorar-la	per	
sempre. El llop, una vegada castrat, fuig espaordit 
de	l’escena	mentre	que	la	innocent	caputxeta	olora	
la	flor	sense	adonar-se	del	fet.	
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Desenvolupament conceptual

L’inici de la menstruació és molt anterior als 15 
anys,	però,	és	coneguda	l’expressió	“15,	la	niña	
bonita”. A partir dels 16, sempre que hi hagi un 
consentiment per escrit i no es detecti engany ni 
força, la relació entre un/a menor i un adult és 
legal. Però, tot i la popularitat de la dita, als 15 
anys no es recull cap tipus de legalitat. Tot i el fet, 
encara	es	pot	escoltar	“la	niña	bonita”	dirigit	a	
adolescents en certs cercles de manera desenfadada 
sense emfatitzar en els riscos i perills que suposa 
tal acció. 

Davant	aquesta	situació,	la	caputxeta	performàtica	
no només té una actuació infantil mentre porta el 
menjar	a	l’àvia	i	olora	les	flors	del	camp,	sinó	que	
acaba castrant al llop, evidenciant els riscos que 
suposa assetjar a una menor i voler relacionar-se 
amb ella des de l’adultesa. 

Caperucita / 15

La música que acompanya és la Raspa, una dansa 
típica	mexicana	de	gran	popularitat	a	nivell	mun-
dial. Aquesta dansa té certes reminiscències aste-
ques,	cultura	vinculada	al	ritual	i	al	sacrific.	Això	
crea un vincle entre l’alegre dansa i la castració del 
llop, al igual que la sang derramada en aquests i la 
pròpia	vestimenta	de	la	caputxeta.		
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Desenvolupament conceptual

L’episodi de la Lolita relata el periple d’una 
jove prostituta en una zona apartada de la 
ciutat, entre la civilització i el món salvatge. 
Ella, arribat a la perfecció del seu cos, cerca un 
home madur que la pugui recrear en un ésser 
complet. Amb el seu para-sol i una perruca 
de color fantasia, s’exhibeix en els límits de la 
seguretat. 

Aviat un madur cau en les seves xarxes i és 
convidada a pujar. Ell, desitjós de trobar una 
trobada furtiva, vol rememorar la joventut 
perduda. Ella, accelera el seu camí a l’adultesa a 
partir dels plaers de l’home. Els primers plans 
de la Lolita mostren una suggerent invitació 
als plaers prohibits que l’home, com a receptor, 
capta. El madur, amb aspecte de mafiós, para 
el seu cotxe per treure-la del carrer i inicia un 
perillós joc on la Lolita queda consumida pel 
seu desig. En una terrible fantasia, l’home es 
vesteix els guants negres i comença a tocar-la 
fins que l’envolta. Quan el seu cos es fusio-
na visualment amb la Lolita, comença el seu 
maltractament i la violència pren possessió . 
Colpejada i forçada, acaba raptada en el male-
ter del cotxe, situació de la que no es sap amb 
exactitud si supera o no.  

La Clara / Lolita

L’accés al cos de la Lolita, tot i ser delictiu, és 
diferent al de la caputxeta. La Lolita ja és una 
dona que no es sent nena, es sent tota una 
dona, i davant aquesta perspectiva cerca el 
desig de l’home gran que li pot donar l’estatus 
o l’experiència adulta. Però, la desconeixença 
envers la persona propicia que la perversió 
masculina més dura i malaltissa la toqui de 
prop. 

És, sense dubte, el moment més cru de l’obra, 
i també és on més s’evidencia aquesta malaltia 
endèmica del masclisme. Depredadors, vio-
ladors i assassins completen un accés sense 
mesura al cos femení, situació que escassament 
es viu en el cos de l’home. En una pertorbació 
en el desig masculí envers la dona, la Lolita cau 
pesa d’aquest consum il•limitat del seu cos. 
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Durant aquest fragment s’escolta uns versos 
de la jota charra La Clara. Aquesta jota esdevé 
un petit relat d’una persona real   la Clara de 
Villarmayor y Lesmeda. Desposada als 21 anys 
amb el seu amo (treballava de minyona per a 
ell) va aixecar moltes enveges i menyspreus. 
Ella era formosa i ell madur i adinerat. Aques-
ta unió, en aquella època mal vista, va donar 
una fèrtil descendència tot i la seva prematu-
ra mort. Els versos de la jota, integrada en el 
folklore salmantí, castiga a la Clara anome-
nant-la “puta” i de com ha de tractar a la gent 
del poble per frenar el seu descrèdit. 

Aquests versos acaben d’emmarcar l’acció de 
la Lolita, qui és conscient de la seva sexualitat 
i del seu desig de disfrutar-la. Els versos, com 
l’acció del senyor madur que l’absorveix, castiga 
l’hipersexualitat de la dona, condemnada a un 
món de foscor i recobriment. 

Versos més coneguts de La Clara 

Esa que llaman la Clara, 
la flor de Villarmayor 
porque él era el hijo castro 
y al albalredo dejó. 

¡Ay la Clara, la Clara, la Clara! 
que antes era moza y ahora ya casada. 
Albardero, albardero, albardero,
que ya no te quiere la hija del Herrero.

Desenvolupament conceptual

La Clara / Lolita

La Clara cuando va a misa 
lleva saya colorada 
porque no digan los mozos
que la Clara va preñada. 

¡Ay la Clara, la Clara, la Clara! 
que antes era sosa y ahora resalada. 
¡Ay guindilla, guindilla, guindilla! 
que ya no te quiere la de la toquilla. 

La Clara cuando va a misa 
se pone en el altar mayor 
con el librito en la mano 
pidiéndole a Dios perdón. 

¡Ay la Clara, la Clara, la Clara! 
nunca se ve sola, siempre acompañada. 
¡Ay la Antonia, la Antonia, la Antonia! 
que no la invitaron a la ceremonia.

La Clara cuando va al baile 
forma corro alrededor 
habla, canta, toca y baila 
hasta la puesta del sol. 

La Clara cuando va al baile 
lleva terrones de azúcar 
para dárselo a los mozos 
y que no la llamen puta 

Es la Clara la mocita 
más bonita que se vio 
y que a todos los mocitos 
calabazas siempre dio. 

De qué le sirve a la Clara 
ponerse dónde tos’la vean 
si los mozos de este pueblo 
ya saben de que pie cojea. 



40 41

En un pati andalusí, la vella veïna espera a la 
porta de casa arribada de l’amor. La senyora 
està soltera, i ha arribat a una edat que la seva 
funció reproductiva ha finalitzat. Els seus llavis 
no són de sang, la seva talla no és d’espiga, i els 
seus ulls no són grans, és a dir, no respon a cap 
criteri de bellesa. Mentre totes les joves del po-
ble, amigues i germanes es desposen una rere 
l’altre, ella només pot gaudir de la companyia 
del seu gos. 

La veïna recorda el temps on ella era jove, i 
en un intent de tornar a aquell temps, intenta 
ballar amb poca fortuna a ritme de copla. Però, 
això només li avoca a aguditzar els símptomes 
físics i mentals per la no arribada de l’amor que 
tant desitja. 

Sufocada per les arítmies de la menopausa, 
convulsiona desesperada per obtenir els plaers 
prohibits mentre que la seva amiga, casada, 
balla flamenc per expressar el seu goig. Con-
sumada pels símptomes, es ventila i pateix la 
negror del dol per la seva solteria. Obsessiona-
da per desposar-se, lluita per trobar la mà amb 
l’anell que la desposarà, però tot és en va. Es 
quedarà soltera, de per vida, esperant a l’amor 
que no passa. 

Desenvolupament conceptual

La vecinita / Solterona

Si es parla de l’intent d’abús i de l’abús sobre la 
dona en les anteriors parts, la dona repudiada 
també suposa tota una política envers el seu 
cos. El seu rebuig i condemna a “vestir sants” 
imposa una prohibició del tacte i de l’escalfor 
humana. Trencat el vincle físic amb el món, 
tota una generació de dones han patit la sole-
dat, la histèria i altres desordres associats a la 
soledat. 

Encara brolla una certa pressió social envers el 
casament i la fecunditat sobretot al sexe femení 
sota l’excusa de la caducitat de la fecunditat, 
així com la suposada pèrdua de bellesa un cop 
el cos comença a deteriorar-se. Però, la dona 
pot esdevenir lliure de totes aquestes qüestions. 
Victoriosa, potser, de les convencions, aquesta 
pot escapar a canvi d’abandonament social i 
l’atribució d’una vida per vestir sants. 
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La música que acompanya és el el conegut vals 
A la lima y al limón, creat per Rafael de León. 
Tot i que la lletra és bastant eloqüent i il•lustra-
tiva, la versió utilitzada és orquestrada. Segons 
la lletra del vals, la veïna del davant és soltera, 
i totes les seves amigues s’han casat. Les noies 
joves troben marit i ella, repudiada, mira com 
la resta segueix la seva vida en parella. Ella, 
apartada del mercat i com una intocable, no 
perd l’esperança, i finalment la seva tenacitat es 
veu premiada als trenta anys, i es desposa amb 
un senyor de cinquanta. Un cop completada 
com a dona i com a persona, llueix el seu marit 
pels carrers i pels actes socials. 

Els versos de la cançó també desvetlla que fins 
fa poc temps les dones que entraven a l’edat 
de la trentena, ja es consideraven dones que 
poca fortuna podien tenir en l’amor, doncs el 
moment de casar-se i tenir fills era molt més 
pretèrita. Tot i que la inserció de la dona al 
món universitari i laboral, la pressió social per 
casar-se i tenir fills encara és patent a moltes 
capes socials, amb la única diferència de poder 
trobar parella molt posteriorment al entendre’s 
les relacions com una situació mòbil i modela-
ble segons les necessitats personals. 

Desenvolupament conceptual

La vecinita / Solterona

Versos originals de Gonzalo de León

La vecinita de enfrente no, no
no tiene los ojos grandes
ni tiene talle de espiga no, no
ni son sus labios de sangre.
Nadie se a cerca a su reja,
nadie llama a sus cristales,
que solo el viento de noche
es quien le ronda la calle.
Y los niños cantan
a la rueda, rueda
esta triste copla que el viento le lleva:

A la lima y al limón,
tú no tienes quien te quiera
A la lima y al limón,
te vas a quedar soltera.
Qué penita y que dolor,
qué penita y qué dolor,
la vecinita se enfrente
soltera se quedó,
solterita se quedó,
a la lima y al limón.

La vecinita de enfrente no, no,
nunca pierde la esperanza,
y espera de noche y día, si, sí,
aquel amor que no pasa.
Se han casado sus amigas,
se han casado sus hermanas
y ella, compuesta y sin novio,
se ha quedado en la ventana
Y otros niños cantan a la rueda, rueda,
el mismo estribillo
que el viento le lleva.
 
La vecinita de enfrente sí, sí
a los treinta se ha casado
con un señor de cincuenta, sí, sí
que dicen que es magistrado.
Lo luce por los paseos,
lo luce por los teatros,
y va siempre por la calle
cogidita de su brazo.
Y con ironía siempre tararea
el mismo estribillo de la rueda rueda.
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Desenvolupament conceptual

Tant la música com els sons tenen una rellevància 
de ritme i de contingut. Amb ells, s’acompanya la 
potent imatge per tal de construir un relat complet i 
mesurat. Tots ells han estat triats amb cura, omplint 
la primera i última peça amb l’adaptació d’una me-
lodia popularment coneguda i la part central amb 
sons d’ambient i versos recitats. 

L’episodi	on	la	Caputxeta	fa	aparició	és	vestit	amb	
la melodia de La Raspa.	O,	originària	de	Mèxic,	es	
creu gestada a Veracruz, ciutat a l’est del país amb 
una gran importància portuària. El comerç va fer 
d’aquesta ciutat un punt de trobada i de comuni-
cació essencial pel seu mestissatge. La raspa, com 
molts	altres	balls	folklòrics	mexicans,	tenen	con-
nexió	amb	rituals	asteques,	mayes,	yaquis,	africans	
i moviments europeus mesclats durant segles. A 
Mèxic	s’ensenya	aquesta	dansa	als	infants	donada	
la seva senzillesa, 

Aquesta	proximitat	de	la	raspa	amb	la	infància	pro-
voca	un	lligam	entre	la	Caputxeta,	jove	i	innocent,	
que necessita de l’ensenyament adult per afrontar 
el món, tot i que surt airosa de la situació perfor-
màtica. A més, aquest origen precolombí s’articula 
amb els ritus ancestrals de degollament i altres 
activitats sanguinàries infringides al cos humà. La 
Caputxeta,	en	un	inesperat	moviment,	castra	al	llop	
com si d’una sacerdotessa asteca es tractés mentre 
la	raspa	entra	en	el	seu	clímax	musical.	

t

Música i sons

En la centralitat del relat, la Lolita no té música 
pròpia, més aviat és un conjunt de sons d’ambients. 
A l’inici, el so de la pluja sona fort contra el terra 
que	trepitja,	així	com	el	so	del	motor	i	de	l’aire	que	
entra	per	la	finestra.	

Però,	també	apareixen	uns	versos	que	ressonen	
en la peça. La jota charra La Clara. Aquesta jota 
tradicional	explica	la	vida	de	l’envejada	Clara,	una	
noia jove que va robar el cor del seu adinerat amo. 
Reordenats a consciència, els versos de la jota 
s’entrelliguen amb la vida de la Lolita, qui entra en 
un joc pervers. 

A	l’inici	de	la	peça	ella	es	prostitueix,	pregun-
tant-se	la	veu	en	off	de	què	li	serveix	a	la	Clara	po-
sar-se on tothom la veu si la gent ja sap com és. Al 
igual	que	a	la	part	final,	quan	es	tanca	la	porta	del	
maleter	donant	final	al	fragment,	hom	es	lamenta	
fent notar que és la Clara la noia més bonica que es 
va veure. 
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Al igual que narra els primers versos de la cançó, 
la solterona no té els ulls grans, ni la cintura d’es-
piga, ni té els llavis de sang, i tampoc troba l’amor 
i l’espera a la porta de casa. Però, les seves ami-
gues sí, i es desposen mentre ella acaba repudiada. 
Acabat aquí el conte, la veïna no té cap més sortida 
que quedar-se a casa, amb el seu gos guardià i sola 
a la vida. Com diu la lletra, fa pena i dolor, doncs 
la que no es casa es queda sola al món. Aquesta 
lletra ha ajudat a articular la vida de la solterona 
que, repudiada pels homes, acaba en la més àmplia 
soledat. 

Música i sons

La tercera fase del vídeo té una animada versió 
del	hit	de	l’estiu	de	1940	a	España.	A la lima y al 

limón, popularitzada per Concha Piquer, va ser 
resultat del trio de compositors, poetes i músics 
coneguts	com	a	Quintero,	León	y	Quiroga	(Anto-
nio	Quintero,	Rafael	de	León	i	Manuel	Quiroga).	
Aquesta peça en concret és escrita pel poeta Rafael 
de León, de la Generación del 27, i musicalitzada 
per Manuel Quiroga, en concret. Aquesta copla 
narra	les	grans	vicissituds	que	pateix	la	veïna	del	
davant de casa, qui guanya en anys de soltera però 
no	de	casada.	Tot	i	que	la	cobla	acaba	amb	final	
feliç i la veïna acaba desposada a l’avançada edat 
dels trenta anys amb un senyor de cinquanta, la 
solterona	performàtica	no	patirà	el	mateix	destí.	

Desenvolupament conceptual

La	versió	que	apareix	en	el	vídeo	és	interpretada	
per la Banda de les forces aèries dels Estats Units 
(United	States	Air	Force	Band),	qui	arrenca	amb	
gran força les primeres notes de la melodia i l’aca-
ba	en	una	explosió	de	contundència	i	sentència	cap	
a	la	veïna.	Tot	i	els	canvis	experimentats	en	les	for-
ces armades, és interessant el fet que un ens amb 
una història tan vinculada a l’home com a símbol 
de fortalesa i vigorositat, hagi interpretat aquesta 
peça que emmarca a la dona en el món dels amors i 
dels sentiments. Però, el més interessant seria saber 
si	ells	mateixos	eren	conscients	del	contingut	de	la	
cançó que estaven interpretant. 

Al	filar	prim	es	pot	apreciar	com	hi	ha	un	nexe	
comú entre els tres temps en els quals es desenvo-
lupa l’audiovisual. En tots hi ha la petjada tradi-
cional. Un conte, una persona real transformada en 
folklore i una cançó de l’estiu dels anys quaranta. 
Tot és música, tot és tradició
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El vídeo presenta una gran varietat de símbols 
i	elements	fàcilment	reconeixibles	a	partir	de	la	
metamorfosi humana i animal. Els més importants 
impliquen un pont entre la tradició i l’actualització 
contemporània,	les	mateixes	formes	de	procedir	en	
temporalitats	paralel•les.	Alguns	elements	es	re-
peteixen	durant	totes	les	parts	del	vídeo,	i	algunes	
només	apareixen	en	el	seu	marc	concret.	A	conti-
nuació, es pot apreciar un llistat de les mitologies 
més importants. 

Caputxeta	Vermella

Menstruadora	per	exel•lència	dels	contes	infantils,	
ella	mateixa	és	vestida	de	vermell	en	una	exal-
tació del seu estat primigeni. La vestimenta va 
se	confeccionada	per	mi	mateix,	transformant	la	
vestimenta	tradicional	(gipó,	davantal,	esclops)	per	
peces modernes com una minifaldilla o un top. Fets 
amb el propòsit de mostrar la jove i turgent carn, la 
Caputxeta	es	desplaça	pel	bosc	mostrant-se	pro-
vocativa però des d’un punt de vista d’innocència, 
al	no	entendre	què	succeeix	amb	el	seu	cos.	Per	
aquesta	raó,	ella	es	para	a	olorar	les	flors	i	acosta	
la	seva	boca	a	totes	elles	que	troba,	fins	arribar	a	la	
flor	carmesina.	

Mitologies i elements simbòlics

foto capu-
txeta

Desenvolupament conceptual

Llop Motorista

Amo i senyor del bosc, símbol de perill i brutalitat, 
devora allò que troba en el seu camí. En l’antic 
conte el llop també encarna la perillositat de l’ho-
me desconegut, que pot acabar amb la innocència i, 
en els  pitjors dels casos, amb la vida de les joves. 
A partir de la foscor del cuir negre i la velocitat i 
estridència de la motocicleta, el llop es transforma 
en	un	perillós	motorista.	El	casc	no	deixa	veure	el	
seu rostre, creant un món d’incertesa davant la seva 
identitat i les seves intencions. Tot i que no s’apre-
cia en la imatge projectada, els colors originals de 
la moto i de la vestimenta del motorista és negre 
i verd, color que connecta directament amb les 
boscúries	i	els	seus	perills.	Finalment,	llueix	una	
cua negra que eleva el seu cos a la fantasia, com 
així	el	seu	penis	és	transformat	en	una	de	les	flors	
del bosc. 
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Flors i penis

El penis del llop és especial. Es tracta de la més 
formosa	flor	de	tot	el	bosc.	La	més	vermella,	la	
més alta, la més desitjada, i la més perillosa. Tot i 
que es va optar també per un cactus donada la seva 
forma	més	fidedigna	a	un	fal•lus	real,	la	vermellor	
de	la	Bromelia	i	les	seves	llargues	flors	i	els	seus	
capolls evoquen al gland en una poesia visual. La 
Caputxeta,	al	parar-se	a	olorar	les	flors	del	bosc,	
fàcilment	cau	encisada	per	la	flor	més	bella	de	
totes. La seva castració també crea un vincle d’in-
nocència per part d’ella. La imatge de la donzella 
recollint	flors	del	camp	per	fer-se	un	bonic	pom	és	
àmpliament estesa com a símbol de puresa i virgi-
nitat.	Així,	la	Caputxeta	pot	seguir	el	seu	camí	de	
blancor un cop talla la Bromelia del llop. 

Mitologies i elements simbòlics

Desenvolupament conceptual

Nina	inflable

La	nina	inflable	és	un	objecte	popular	en	festes	on	
s’inicia	la	vida	adulta	(festes	dels	18	anys)	o	bé	
quan	s’entén	que	s’acaben	les	aventures	sexuals	
del	benaurat	(comiats	de	solter).	Amb	diferents	fo-
rats	pels	foscos	desitjos,	la	nina	inflable	té	un	clar	
destí: la mofa i la ridiculesa. Habitualment lletges i 
grotesques, són una pantomima de la dona objecte, 
aquella destinada als plaers de l’home. En l’episodi 
de la Lolita es pot apreciar com ella es transforma 
en	una	nina	inflable,	la	qual	va	ser	enregistrada	
anteriorment amb l’home madur. Hiperbòlicament, 
les	actituds,	els	gestos	i	el	moviment	de	nina	infla-
ble i persona real es fusionen evidenciant l’ús que 
l’home	li	dóna	a	la	dona:	una	joguina	sexual.
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Flamenc i menopausa

La dansa espanyola és una de les arts més valora-
des en el món de la dansa a nivell mundial. Asso-
ciada a l’alegria i al caràcter indòmit de les dones, 
el	flamenc	suposa	la	màxima	expressió	del	poderío	
i la visceralitat. Ballat com a disciplina, els cossos 
són esvelts i plens de moviment compassat, amb 
fúria però amb mesura. L’arribada de la menopausa 
impedeix	a	la	solterona	ballar	pròpiament	com	ho	
feia temps enllà, consumint-se i convulsionant-se. 
Mentre la noia jove balla amb art i elegància, la 
vella	s’aixeca	la	faldilla	en	un	intent	de	calmar	
els seus ardors en una espècie de ball arrítmic i 
disfuncional. 

Mitologies i elements simbòlics

Desenvolupament conceptual

Maquillatge i borrissol

Tant el maquillatge com el borrissol corporal són 
elements tradicionalment assignats a dona i home 
i que encara avui no acaben de transcendir a nivell 
social. En la majoria de vegades, el transformisme 
busca en la seva activitat eliminar un a favor de 
l’altre per tal d’aconseguir un tipus de gènere. És 
a dir, eliminar el pèl corporal i maquillar-se per 
aconseguir un semblant total a una dona tradicio-
nal, o a l’inversa per assemblar-se a un home. La 
mixticitat	que	es	proposa	en	el	projecte	té	l’objec-
tiu de quedar a mig camí entre gèneres, obrint una 
dimensió en la qual totes les tensions que poden 
sorgir davant la inconcreció i el no posicionament 
en	el	binomi	sexual.	
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Referents teòrics i artístics

Judith Butler

Judith Butler és una de les personalitats més 
importants i ha generat diferents punts d’in-
flexió en la manera d’entendre la sexualitat, el 
gènere i el llenguatge que el conformen. 

Un dels puntals més importants ha estat el fet 
d’introduir el llenguatge com a agent construc-
tor, pel que s’entén que la identitat i el subcons-
cient es formen a partir d’estructures de poder. 
Això fa que una mateixa persona pugui esde-
venir una mateixa opressió cap a la seva pròpia 
existència, pel que es convida a no necessitar 
una identitat fixa. La identitat pot ajudar a de-
construir una força opressora envers algú, però 
s’ha d’entendre la complexitat que suposa la 
mateixa idea identitària, així com els diferents 
discursos que poden transitar sobre ella. 

El llibre El género en disputa deixa clara una 
postura envers el sistema de gènere i sexual, 
entenent aquest últim com una construcció 
més. És a dir, s’entén que el gènere és una cons-
trucció com també ho és el sexe. El fet de tenir 
una fisicitat determinada no ha de suposar una 
concreció a nivell sexual o de gènere. Desnatu-
ralitzar el sexe suposa el primer pas per escapar 
del patriarcat. 

Aquest pensament es vincula amb Las edades 
de Príapo al deixar d’entendre els cossos mas-
culins i femenins com naturals sino com una 
construcció més. Per aquesta raó l’actor que 
encarna els diferents personatges crea unes 
tensions al reproduir els comportaments atri-
buïts a la feminitat. 

Buttler anima a generar situacions subversives 
per fer visibles aquestes estructures de poder 
disfressades de naturals. Aquests actes, a partir 
de l’exageració i la hipèrbole, poden revelar 
les conductes que formalitzen i perpetuen el 
binarisme sexual.

Referents teòrics

Judith Butler en l’actualitat
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Referents teòrics i artístics

Itziar Okariz

Itziar Okariz és una artista ibèrica la qual parla, a 
partir de les directrius dels situacionistes, sobre el 
cos i la seva relació entre l’espai públic i privats. 
En diversos treballs qüestiona en quines condicions 
es	construeix	la	identitat	de	gènere,	sexual,	cultural	
i	política	de	les	persones.	Tot	i	que	s’identifica	més	
amb l’escultura, una de les branques més interes-
sants del seu treball és la relació entre l’espai i el 
cos a partir de la dansa i la performativitat. Tot i 
que	no	es	defineix	com	a	feminista	per	les	limita-
cions que pot comportar, s’acosta a la construcció 
del	cos,	què	significa	ser	dona	i	quins	agents	confi-
guren	aquesta	relació.	(citar	programa	metrópolis)

Un treball que em sembla molt interessant és Mear 

en espacios públicos o privados. Tot i que va 
iniciar	aquest	treball	en	el	medi	fotogràfic,	també	
té diferents enregistraments en vídeo. Aquesta acti-
vitat	(una	dona	orinant	en	espais	privats	d’empeus)	
suposa un trencament en la política urinària atorga-
da	als	sexes.	Emulant	la	suposada	manera	natural	
d’evacuar l’orina atorgada als mascles, Itziar es 
manté alçada per tal de fer la seva acció 

Referents artístics

natural en comptes d’assentada en un orinal, o bé a 
la gatzoneta, com està estipulat. Aquest creuament 
de	posició	alhora	d’orinar	suposa	un	desafiament	
envers	la	biopolítica	exercida	sobre	el	cos	de	l’ho-
me i el cos de la dona. 

Trobo una gran connectivitat amb el trencament de 
rols en les accions d’orinar amb el vídeo performà-
tic	exposat.	La	mateixa	idea	d’acatament	(mol-
tes	vegades	involuntari)	de	les	formes	concretes	
imposades	als	gèneres	suposa	tota	una	configuració	
en la construcció de cada gènere. Las edades de 

Príapo	vol	senyalar,	un	altre	cop,	com	es	configu-
ra el moviment i l’actuació de la dona a partir de 
clixés,	oficis	i	vestimentes	que	afavoreixen	un	tipus	
concret de comportament. Una minifaldilla, un 
vano, unes sabates de taló. Aquests elements mo-
dulen la manera de caminar d’una dona delicada, 
que no pot córrer sense mostrar les zones púbi-
ques, ni caure davant l’inestabilitat de les sabates. 
Al igual que la manera d’orinar, la feminitat es 
configura	davant	la	delicadesa,	la	falta	de	força	i	la	
submissió. 

Itzíar Okariz performant 
Mear en espacios públicos o privados
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Referents teòrics i artístics

Pilar Albarracín

Pilar Albarracín és una artista d’origen andalús que 
treballa la construcció de la identitat espanyola a 
partir	de	la	configuració	de	la	dona	andalusa.	Les	
seves	tècniques	abasten	des	del	dibuix,	la	pintura	i	
la	escultura	fins	a	la	performance,	on	ha	tingut	una	
diàfana i reconeguda producció. Tot i que no pretén 
fer tabula rasa entre tradició i contemporaneïtat, sí 
que entén aquesta relació com a crítica a la des-
igualtat, els prejudicis i la violència sobre la dona, 
cercant una nova manera de cultura folklòrica a 
partir de la llibertat de pensament, econòmica i de 
religió. 

A	partir	de	rituals	i	figures	emblemàtiques	de	
l’estampa	andalusa	(com	el	torero,	la	sevillana,	la	
setmana	santa	o	el	flamenc),	tergiversa	de	manera	
irònica aquests pilars culturals per reformular-los 
a partir de la mirada contemporània. D’aquesta 
manera,	les	figures	d’opressió	acaben	traduïdes	en	
emblemes d’empoderament a partir del sarcarme, 
el surrealisme i el joc. De fet, aquesta és la via per 
poder conciliar tradició i contemporaneïtat. 

Referents artístics

Els treballs de Pilar fusionen folklore i actualitat, 
replantejant	nous	discursos	a	partir	del	mateix.	
Las Edades de Príapo	suposa	també	una	reflexió	
i renovació dels mites femenins i de la tradició. 
Aquest element sobretot es veu present en el 
primer	episodi,	on	la	Caputxeta,	en	comptes	de	ser	
víctima, acaba castrant al llop en un moment d’em-
poderament	femení.	Tot	i	això,	també	es	recerquen	
mitologies no tant folklòriques però sí importants, 
com la prostituta i la solterona, tot i que aquestes 
dues no acaben superant el seu mite i acaben con-
sumides en la seva realitat. 

Torera, de Pilar Albarracín, mostra a l’artista fusio-
nant atributs tradicionalment atorgats als homes i a les 
dones en una mateixa instantània. 
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Referents teòrics i artístics

Kara Walker

Kara Walker és una artista nord-americana cone-
guda tant pels seus treballs com per la seva versa-
tilitat tècnica. D’ascendència negra, mostra interès 
en mostrar els estereotips de l’esclavitud i els seus 
nexes	amb	la	contemporaneïtat.	D’aquesta	manera,	
trasllada l’opressió racial, de gènere i d’identitat a 
totes les realitats a partir de racisme estatunidenc.  

A nivell plàstic ha treballat en profunditat en les 
siluetes negres retallades sobre fons blancs, creant 
una espècie de teatralitat espectral de caràcter 
cinematogràfic.	Reciclant	dibuixos,	gravats	i	altres	
elements	de	l’època	colonial	adhereix	siluetes	de	
grans dimensions i força dominant l’escena. Els 
seus	projectes,	també	en	forma	d’ombres	xineses,	
aborden històries de brutalitat i mitologies pròpies 
de l’esclavitud amb personatges i elements recu-
rrents creant un nou relat. 

Referents artístics

La manera de procedir de Kara Walker es pot 
traduir en un llum i foscor, en el blanc i el negre. 
Les projeccions del projecte adscrit a la memòria 
juguen amb aquest joc entre mite, realitat i ocul-
tació. Mite al recórrer a elements compartits per 
col·lectius. La realitat, al ser enregistrada i repro-
duïda com a projecció, perd part de la seva pròpia 
existència	ocultant	el	que	suposa	que	ha	de	ser	
representat en favor d’un món d’interpretació i 
interpel·lació. 

Les siluetes, de tamany real, mostren la cruesa del 
racisme en la història nordamericana. 
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Conclusions

Treballar qüestions de gènere sempre és compli-
cat davant les múltiples sensibilitats que poden 
visionar	aquest	projecte.	En	realitat,	els	mateixos	
estudis	de	gènere	tenen	una	existència	intensa,	
amb	una	habilitat	per	qüestionar-se	a	si	mateixos	
i cercar nous camins i estratègies per sol objectiu 
d’aconseguir una societat més igualitària amb les 
diferències. I sento que tenir la voluntat de posar-se 
en la pell d’un altre, d’algú que no ets tu, és clau 
per poder empatitzar i entendre què és el que sent. 

Una	mena	de	desencant,	i	sobretot	desencaix,	
davant el projecte modern preestablert suposa un 
gust per trobar un lloc de friccions on l’ironia i 
el divertiment són la clau per poder riure i, so-
bretot,	reflexionar.	Entenc	aquest	projecte	com	
una peça més en la meva línia de treball sobre 
identitat i tradició. Gràcies a aquesta memòria he 
pogut entendre la connectivitat que hi ha entre les 
meves produccions, les quals marquen un traç cap 
a aquestes polítiques envers els rols masculins i 
femenins. Aquests anys de carrera m’han servit no 
només	com	a	plataforma	i	medi	d’expressió,	sinó	
també	per	entendre	el	món	i	obrir	una	finestra	als	
pensaments de gènere, i entendre què vol dir pa-
triarcat i també quin ha estat el meu posicionament 
i quin vull que sigui. 

Las edades de Príapo	no	deixa	de	ser	una	aproxi-
mació a la sensibilitat que intento compartir amb 
els demés, i la ironia i l’absurd dels quals em faig 
servir una eina de simpatia per poder arribar al 
màxim	de	públic.	Òbviament,	aquesta	eina	té	un	
perill, i és la pèrdua del missatge al avocar el ridí-
cul	i	l’humor.	Tot	i	això,	crec	que	és	una	manera	
ineludible per poder acostar-se a uns debats inte-
ressants	de	forma	dinàmica	i	lúdica,	sense	deixar	
de banda tot el contingut que es desprèn. 

És	curiós,	també,	com	la	ficció	acaba	prenent	les	
regnes de la realitat. És obvi que els contes i els 
mites modelen l’actuació de les persones a partir 
de la moral, la ètica i el poder, però en un moment 
del desenvolupament d’aquest projecte el conte de 
la	Caputxeta	Vermella	va	prendre	realitat	a	l’hora	
de confeccionar el vestuari a disposar. La produc-
ció d’aquest va ser compartida amb la meva mare. 
En	un	pont	simbòlic	entre	realitat	i	ficció,	la	mare	
real	estava	acabant	els	detalls	de	la	caputxa	al	igual	
que	la	mare	del	conte,	qui	fa	la	caputxa	i	li	posa	a	
la	seva	filla	petita.	Jugar	amb	els	estereotips	i	amb	
la reproducció d’aquest pot desembocar en una 
translació del pla imaginari al real amb tot el pes 
que suposa a nivell de rols i integritat. 

Entenc aquest projecte com un ens auto conclusiu. 
Sí penso que es pot despendre algun tipus de ma-
terial	artístic	documental	o	d’arxiu,	però	crec	que	
com	a	element	de	vídeo	funciona	i	s’expressa	per	
si	mateix,	i	l’ampliació	d’ell	amb	nous	personatges	
i situacions serien redundants a l’hora d’entendre 
el	gènere	i	els	rols	que	es	desprenen	dels	sexismes.	
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