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La pàgina en blanc ha estat un dels grans motius 
del discurs androcèntric de la creació que ha 
nodrit l’imaginari romàntic i el de la modernitat 
artística. Sota l’amenaça del no-res i del buit, el 
blanc fou una metàfora tant de l’esterilitat com 
de l’autonomia creativa. Com a tal, empenyia la 
subjectivitat moderna al desig de conquesta: a 
posar negre sobre blanc, esprémer la visualitat 
com a eix vertebrador de l’acció artística original.

L’obra d’algunes dones artistes, un cop despla-
çades d’aquest imaginari de creació, ha indagat 
altres imatges del blanc. Ni el fan complementari 
del negre ni en reverteixen els termes —blanc i 
negre, blanc sobre negre—, sinó que en fan una 
invenció simbòlica de gran potencial polític: 
blanc sota negre.

Així ho suggeria la curadora Catherine De Zegher 
quan, el 1996, va titular “The Blank in the Page” 
[“El buit/El blanc a la pàgina”] un dels quatre 
apartats de l’exposició Inside the Visible. An 

Blanc sota negre
Treballs des de l’imperceptible 



Elliptical Traverse of 20th Century Art: in, of, and 
from the Feminine.

El blanc que desplegava De Zegher, a través 
d’obres i processos creatius que incorporen l’el-
lipsi, els marges, els silencis, els buits, l’errada, 
el dubte, la indecisió, el balbuceig, l’incís, les dis-
continuïtats, les absències..., provava que hi ha 
una via per llegir la pràctica artística del segle xx 
i xxı que no té necessitat de confrontar-se amb 
les antinòmies per ser. 

Formes d’aquest blanc s’esbossen en les foto-
grafies-performances d’Helena Almeida, on l’ar-
tista se situa darrere del suport pictòric; en les 
estructures de xarxes  tridimensionals de Gego; 
o les performances de Lili Dujourie als anys 70, 
on veiem l’artista nua sobre un llit de llençols 
blancs recordant les postures femenines en 
quadres cèlebres de la Història de l’art. També 
altres artistes han cercat maneres de fer sentir 
aquest blanc que, sovint, roman imperceptible, 
inaudible, com en el dibuix-performance sobre 
paper que Elena del Rivero va transformar en 
draps de cuina de grans proporcions, o en la 
trama que hi ha al dessota de totes les pintures 
d’Agnes Martin.

Patricia Bickers, en referència a les pintures-
instal·lacions dels anys 80 d’Avis Newman, 
escrivia que: “De fet, la tela no està mai buida ni 
tampoc el blanc; no hi ha un territori verge. És la 



consciència de tot el que la tela representa allò  
de què l’artista es fa càrrec.” 

En aquest sentit, Marina Garcés, evocant La 
invenció del quotidià de Michel de Certeau, més 
enllà de pensar la pàgina blanca com el paradig-
ma del projecte d’autonomia moderna, hi situa 
l’espai revolucionari: alhora el del naixement i 
el de la política. Pensant en aquest mateix espai 
Annarosa Butarelli escriu sobre la “tabula rasa” 
entesa com un tall, un moviment radical i polític 
que permet “fer profitosa l’absència”.

És aquest espai de creació i de política el que 
aquest cicle d’exposicions i conferències vol 
indagar, a partir del títol revelador d’un catàleg 
de Blanca Casas Brullet, Blanc sota negre. 
Treballs com els de Blanca Casas Brullet, Mar 
Arza, Freya Powell, Antònia del Río, Isabel Banal  
i Mireia Sallarès esbossen nous espais per 
pensar, com deia Alejandra Riera, sense 
garanties, una ampliació dels camps disponibles 
de la visió i del fer. 

Assumpta Bassas i Joana Masó



Isabel Banal i Xifré  (Castellfollit de la Roca, 1963) 
viu i treballa a Barcelona i Abella de la Conca. 
Llicenciada en Belles Arts el 1986 per la Universitat 
de Barcelona, des de 1990 és professora de l’Escola 
Massana. Recentment ha estat becada a l’Academia 
de España a Roma (2013-2014).
Ha exposat en mostres individuals i col·lectives:  
La maleta [blava] de W.B. (Portbou, 2011), Nelle 
pieghe del mondo (Oristano, Sardenya, 2010), 
Territori Lleida (Centre d’Art la Panera, 2010), 
Querformat (Kunstverein Tiergarten-Galerie Nord, 
Berlín, 2009), La figureta del pintor de paisatges 
(Olot, 2008), Ascensioni (Galleria Enrico Fornello, 
Prato, 2007), A peu (Palau Solterra, Torroella de 
Montgrí, 2006), Feix petit pel camí creix (Centre 
de Lectura, Reus, 2004),  Allez (Centre d’Art 
Contemporain, Saint-Cyprien, 2004), Blanquejar 
(Duoda, UB, 2004), Rumiant (Espais, Girona, 2003), 
Sense revelar (Espai Zero1, Olot, 2002), La palabra 
es el hilo (Galería Arcimboldo, Buenos Aires, 2009), 
Frágil (Galeria Estrany-De la Mota, Barcelona, 2007).



Via Lactea

volviendo sola 
con mi carga de arroz: 

¡la Vía Láctea!

Takeshita Shizuno-jo

Recoger, recolectar: curvarse hacia la tierra. 
Bajar la mirada, contemplar lo que, por verlo de 
cierta altura, consideramos menos importante. 

Lo ínfimo, lo diminuto, lo humilde. Elevarlo. Y 
luego disponerlo, resituado, a otra altura: la de 
los ojos.   

Hacer templo: región intermedia entre el arriba y 
el abajo, entre la cabeza y los pies. 

Elevar no hacia el cielo, sino donde los brazos y 
el corazón, para la acción correcta, cuando las 
manos se activan, el corazón acompañando. 

Situar en el centro lo que la cabeza, enaltecida, 
descarta o ante lo que pasa de alto sin ver, sin 
acoger, sin comprender: sin com-prehensión 
posible.

Doblar la espina dorsal y elevar con las manos-
corazón lo que la tierra soporta para dárselo a 
ver. Para dárnoslo a ver. A-cercar lo insignifi-
cante. 



La labor de Isabel Banal es así, en esa 
a-proximación, un ritual templario: enfocar, 
enmarcar, señalar. Hacer templo. Cuadratura, lugar 
en el que observar el curso de un acontecimiento. 

Curso: vía... Volviendo sola / con mi carga de arroz 
/¡La vía láctea! Una mirada desprendida de repente 
se asombra. Ha trazado el vínculo y tiene lugar el 
milagro: los granos de arroz se transforman en 
estrellas; la carga, en un camino. 

Isabel volvió al salón con aquel precioso haiku 
en la lengua. Nos lo entregó con la inocencia de 
quien formula una pregunta sin saber que era la 
respuesta. Apenas lo pronunció, los fragmentos 
recolectados, dispersos en la mesa, se elevaron, lo 
invisible se hizo visible, el sentido estaba dado. 

Aligerada, la espalda de nuestro personaje, 
recortado ahora sobre el vacío, recobró su función 
de eje: tensar la cuerda entre arriba y abajo, entre 
los pies y la conciencia, mientras la mente aprendía 
a desestimar la costumbre de acompañar con 
juicios de valor los distintos grados de inclinación 
que adopta la cabeza.    

¿Cómo no agradecer a quien, de este modo y con tal 
modestia, es capaz de señalarnos el camino? 

Chantal Maillard

És poeta i assagista. Ha estat professora d’Estètica 
i Teoria de les Arts a la Universitat de Màlaga.



Confiar en el blanc

Des dels inicis, Isabel Banal ha confiat en el blanc 
com qui confia en una llavor. A mitjan anys 80, 
el blanc apareix en les seves peces en forma de 
material pictòric: pilonets o bosses de pigment o bé 
de pintura que repassen els branquillons naturals 
i les taules, dos elements emblemàtics en les seves 
instal·lacions (Taula amb branques, 1988). El blanc 
brota, com si el desig de la pintura fos embrancar- 
se en una conversa tête-à-tête amb la natura sense 
perdre la innocència. A peu de terreny o des de 
l’ampit de la finestra es creuen mirades i parau-
les. El blanc procura que les paraules no s’allunyin 
massa de les coses i que les coses es mantinguin 
fidels al seu nom comú, malgrat que de tant en tant 
festegin amb metàfores.

La natura no ha estat mai una abstracció en l’obra 
d’Isabel Banal sinó l’element que fa present i evoca 
vivències fundacionals. La nena que creix abocada 
a la balconada de Castellfollit de la Roca, mirant 
els horts i els camps, deixant-se amarar per un 
paisatge. La jove que s’embeu amb els ulls de la 
natura composada en els quadres del seu pare, 
pintor per afició en una terra, la Garrotxa, llau-
rada pels paisatgistes. L’estudiant que marxa a 
ciutat i compra les taronges en bosses de plàstic. 
De manera que pintar de blanc les branques i les 
taules pot llegir-se com acaronar aquelles coses 
que et constitueixen, segellar un pacte secret amb 
el paisatge interior i repetir-te en veu baixa, com en 



un mantra, que no l’abandonaràs mai, malgrat la 
distància i el menyspreu de la cultura masculina a 
qui t’ha donat origen.

No es tracta d’un signe de nostàlgia sinó d’un acte 
d’independència simbòlica. Es tracta de fermar el 
llaç, no de lligar-nos, a tot allò que ens ve donat i 
ens ajuda a créixer: la mare, la tradició, la casa, la 
geografia del lloc on naixem, la llengua. D’altres 
blancs que apareixen en aquells anys tenen a veure 
amb aquesta nutrició primordial. Per exemple, 
el blanc de la llet, present en la metonímia de les 
lleteres de pagès o bé en els ramats de xais i de 
vaques en miniatura que comencen a pasturar per 
terres altes i baixes en les instal·lacions dels 90.

El blanc tampoc és una terra mítica ni un paradís 
al final del camí en el treball d’Isabel Banal. Les se-
ves característiques figuretes de guix, que semblen 
sortides d’un pessebre (paisatge iniciàtic, custodi 
d’alguns dels misteris de la vida, com ha estudiat 
l’artista) discorren per un terra ben prosaic. Un xic 
desemparades, van i vénen d’un lloc a l’altre, tra-
çant els singulars camins de transhumància que 
humans i humanes fem del camp a la ciutat i d’un 
lloc a un altre, per causes tan diverses com anar a 
comprar, rentar al riu, cercar refugi o exili.

Recentment el blanc és el paisatge de fons de les 
“figures carregades”, imatges que retalla dels di-
aris (amb fons blanc, blocs de figures carregades, 
2003). Extretes de les escenes, com si llevéssim un 



personatge d’una pintura d’història, cada “figura” 
esdevé un retrat, i la seva càrrega particular esde-
vé l’atribut distintiu de la seva història. Un retrat 
que no acaba de ser complet fins que no passem 
les pàgines i descobrim que figures i càrregues 
van aplegant-se. La fotografia final és una imat-
ge de família sempre incompleta i en moviment. 
Com una desfilada en la qual se’ns fa partíceps 
(una part més) de la immesa diversitat de mons 
que conviuen amb el propi, tant de riqueses com 
de misèries. Un catàleg infinit de vides en ruta que 
s’encarenen com les crestes de les muntanyes.

En aquest punt em ve una reflexió de la pinto-
ra canadenca Agnes Martin quan escriu sobre 
la sensació que li produïa sentir la petitesa de la 
vida humana i la gran emoció que li sobrevenia en 
acceptar humilment —i no sense dura feina inte-
rior— la riquesa que porta aquesta insignificança. 
Per registrar aquesta vivència que li engrandeix 
l’ànima, Martin va triar una trama de rectangles, 
una estructura bàsica —composició holística— que 
subjau en les seves pintures i gravats. Per què el 
rectangle? Cito de memòria les seves paraules: 
“Tots els homes i dones eren com aquests rectan-
gles, com l’herba... Si ets capaç d’imaginar que ets 
un gra de sorra, coneixes els segles de les roques 
(...) i totes les teves tribulacions s’esvaeixen”. En 
el cas de Martin aquesta troballa la va obrir a un 
camí ral de llibertat interior. 

Però això no és fàcil. També en el treball d’Isabel 



Banal hi ha moltes pàgines que resten en blanc 
que són esteses al balcó d’una casa, com ofrenes 
de rendició. En aquests casos, el blanc seria el 
signe d’una impossibilitat de construir sentit? O 
bé és el seu revers, és a dir, el testimoni evident de 
què el sentit ja ve donat per endavant? I de què, 
potser, per reconèixer-lo només cal donar compte 
d’aquest baix continu que sosté totes les accions 
singulars quotidianes? 

Per respondre ens aniria bé pensar en el joc amb 
les dimensions i l’escala de les coses. En les seves 
instal·lacions, la mesura d’una cosa la dóna la re-
lació amb l’altra. També el canvi de pla, el joc entre 
sòl/terra, paret i/o taula. Es tracta d’un mètode de 
treball escultòric heretat del vocabulari minima-
lista, però que va més enllà. Per exemple, a l’obra 
s.t. (2004) les figuretes de les bugaderes pintades, 
col·locades sobre fulls blancs al terra d’una sala, 
semblen petites illes en una immensitat. El blanc 
fa ressonar el seu gest humil però alhora també 
desfà el contrapunt que podria donar-nos una 
referència de la dimensió que volem donar-li. Ens 
cal un altre referent i en canvi només tenim el terra 
i el blanc per apamar-lo. 

En relació amb les dimensions, recordo que Agnes 
Martin es declarava insatisfeta amb la seva pro-
ducció dels anys 50 quan escrivia: “pinto munta-
nyes i se’m converteixen en formigues” i maldava 
per trobar un llenguatge que pogués traduir l’emo-
ció que li sobrevenia de sobte i sense raó a partir 



d’una vivència mundana, sovint la contemplació 
d’un paisatge. Quan Isabel Banal dibuixa formi-
gues, no deixen de ser aquells petits éssers que fan 
tossudament la mateixa feina cada dia. Però l’ar-
tista entreveu una dimensió gegantina en aquesta 
acció senzilla de dins a fora i de fora a dins, un 
moviment que en bucle és signe d’infinitud, pot 
pensar-les “en gran” sense trastocar la mesura.

Sempre he sentit que el blanc d’Isabel Banal col-
loca a lloc. Endreça en el sentit petit i quotidià que 
té aquesta paraula, però també en el sentit gran i 
intern que deriva del terme “ordenar”. La seva poè-
tica em parla dels avantatges de deixar-se ordenar 
per la mesura humana, la que ens dóna l’amor als 
orígens. Llavors podrem confiar en què “tots els 
camins porten a Roma”, com resa el títol d’una de 
les seves últimes obres.

Assumpta Bassas





taula amb branques, ferro, branques, pintura blanca i guixades al 
terra, 20 x 74 x 32 cm (1988).



sense revelar, rodets fotogràfics utilitzats, grafit, fusta, vidre i 
pintura, 73 x 53 x 8 cm (2002).

Vaig utilitzar els rodets per fotografiar diferents llocs de la 
comarca de la Garrotxa. El rodet no revelat funciona com una 
negació de la imatge i un contenidor d’experiència.



s.t., fulls de paper en blanc i figures de pessebre de fang 
(bugaderes) (2004).



llapis trobats, llapis, cartolina, text, goma elàstica, 65 unitats,  
21 x 29,7 cm cada unitat (iniciat el 1999, projecte obert).

Quan trobo un llapis, el recullo i anoto el lloc i la data de la troballa.





amb fons blanc (blocs de figures carregades), collage, quaderns 
espiral DinA4, (iniciat el 2003, projecte obert).

Recullo totes les figures carregades que em trobo en diaris i 
revistes. Retallo les siluetes i les enganxo en una pàgina en blanc.





faldes, davantal, pedres, marc digital, vídeo 3’ en bucle, 
170 x 100 x 0,80 cm.



faldes [Olot] (2010). faldes [Castellfollit de la Roca] (2010).  
faldes [Formentera] (2012). faldes [Abella de la Conca] (2013).

El treball posa en relació dos elements, el davantal —referència 
a les tasques domèstiques, al treball femení, a l’interior— i les 
pedres –referència al paisatge, a l’exterior—, amb una acció, la de 
collir pedres i carregar-les al davantal comprat a la zona, fins a 
omplir-lo.



tots els camins porten a Roma, 
grafit damunt paper, 70 x 100 cm, col·lecció de 16 (2014).

He recollit fragments de superfícies dels carrers de Roma amb el 
procediment del frottage. A cada un hi ha escrit —esborrant— els 
diferents tipus de carrers de Roma.





cada dia..., llapis, collage damunt paper, 10,3 x 14,7 cm,  
col·lecció de 29 (2013).

Observar les formigues entrant i sortint del niu. Cada dia en 
dibuixava una i hi enganxava la càrrega que portava.





Fragments de les converses  
de Joana Masó amb Isabel Banal 

 



Els projectes que mostres en aquesta exposició 
són projectes oberts i de llarg recorregut, la 
majoria iniciats a finals dels 90 o principis dels 
2000, amb un denominador comú: es tracta 
d’acumulacions d’objectes i materials apa-
rentment insignificants que et trobes i reculls. 
Sovint s’ha relacionat la teva pràctica amb el 
film de la cineasta francesa Agnès Varda Els 
espigoladors i l’espigoladora (2000). Podries 
parlar de quina manera entens aquesta econo-
mia de l’objecte recollit i en quina mesura és un 
gest alhora mínim i polític? 

Ostres, la pel·lícula! Sí, em va agradar molt, 
suposo que em va ressonar perquè mostrava tot 
el ventall d’aquest gest de collir, des dels oficis al 
camp, les perversions de la indústria agrícola, la 
necessitat bàsica d’alimentar-te o com a actitud 
de vida, de resistència...

Per mi el fet de recollir està molt lligat a les tas-
ques agrícoles, al món de pagès (no només les 
collites als camps i horts sinó la recol·lecció al 
bosc —la llenya, els bolets, espàrrecs, fruits di-
versos...). Aquest estar atent a allò que t’envolta, 
observar, saber aprofitar... s’estableix un diàleg...

A part de quan he recollit elements naturals, com 
a la sèrie llapis, on els tractava com a estris d’es-
criptura, ara penso en el treball rumiant (sèrie 
d’I a XII), on allò que arreplegava eren fragments 
de papers on hi havia un espai en blanc... (com 



el marge d’un diari, un sobre obert, un tovalló...), 
un espai d’espera, que pot ser utilitzat per anotar 
algun pensament o dibuixar quelcom. M’interessa 
la força que té un objecte de la vida quotidiana, tot 
allò que pot arribar a transmetre. 

Hi ha també la idea de tasca a fer, la repetició 
d’una mateixa cosa, unes pautes, un ritual... on el 
temps és important.

Moltes vegades és un gest, com tu dius, mínim, el 
cos i sobretot la mà és l’element important, que 
agafa, toca, trenca, arrenca, recull... Les meves 
recol·leccions poden ser absurdes, però poden fer 
al·lusió a aquest gest primari, ancestral, diria.

I polític és clar, tot gest ho és... Fer aquest gest 
que és íntim, repetir-lo, recollir coses sense valor, 
donar importància a allò ínfim...

Hi ha algun vincle entre aquest gest de recolli-
da que, en certa manera, pot llegir-se com un 
gest “anti-productiu” i l’interès per tractar amb 
l’escala petita, molt present en diverses instal-
lacions teves en les quals treballes desajustant o 
reduint les mides de les coses i les figures?

Doncs no ho sé, no ho he pensat mai així. Per 
exemple, a la sèrie faldes, el gest de collir pedres i 
omplir el davantal pot semblar absurd però també 
és una acció que es realitza en el món camperol 
(“despedregar” significa netejar un terreny de pe-
dres per poder conrear). I és també emportar-se 



una part del lloc. Segurament quasi tothom ho 
ha fet alguna vegada: agafar una pedreta d’una 
cala concreta, un grapat de sorra del desert per 
tenir present el paisatge visitat, per donar-ne 
fe... Aquesta és, de fet, la funció del “souvenir”. 
Crec que és quelcom molt profund, primitiu, la 
necessitat de tenir alguna cosa matèrica... avui 
que tot es registra tan fàcilment amb imatges.

Pel que fa als canvis d’escala, i sobretot a l’ús de 
la miniatura, és una cosa que m’emociona... Al 
mateix treball citat abans, faldes, les pedres les 
recullo amb la mà, però quan estan apilades al 
costat del marc digital on es veu el vídeo reco-
llint, passen a ser muntanya per la figureta que 
sóc jo. 

Pensant en per què utilitzo aquesta relació, fa 
temps que crec que pot ser per haver nascut i 
crescut en un poble enfilat dalt d’una roca, Cas-
tellfollit de la Roca, on el més normal era mirar 
sempre el món allà baix, tot petit... Molt sem-
blant al pessebre, la gent treballant als horts, 
pujant carregats pel camí, algú pescant al riu... 
També algun cotxe per la carretera... Tenir una 
visió panoràmica.

Fer el pessebre, un altre tema que sento a prop... 
Moltes vegades n’he fet servir elements, com la 
versió de les figures carregades, petites i blan-
ques perquè no són ningú i som tots. Per mi allò 
petit “concentra”; es viu en un espai mental...



També recordo la instal·lació rumiant feta a 
Espais a Girona, on les figuretes carregades 
dibuixaven camins pel terra de tota la sala i, de 
tant en tant, et trobaves amb els elements reals 
que elles portaven: una caixa, una motxilla, el 
carret de la compra... En un text que va escriure, 
en Saretto Cincinelli comentava com les perso-
nes que s’hi passejaven se sentien interpel·lades, 
com podien esdevenir també figuretes si s’ima-
ginaven agafant aquells estris. 

Quin vincle estableixes entre les figures carre-
gades i el paisatge?   

Quan es parla de paisatge moltes vegades és 
més la idea de contemplar-lo, de mirar des 
de fora un indret... Per mi el paisatge s’ha de 
caminar, sentir, viure amb els sentits... Per tant, 
transitar, trepitjar és molt important, el terra... 
Hi ha un vers d’en Pedro Salinas que m’agrada 
moltíssim: Suelo. Ni más ni menos. / Y que te 
baste con eso.

Per tant, nosaltres, les figures, en formem part, 
som part i, a més, el modifiquem, l’adaptem a 
necessitats… Tornant  a les pintures de paisatge, 
des de Patinir fins a Constable o Vayreda sem-
pre hi apareixen figures treballant, traginant... 
integrades.

A la meva recol·lecció de figures carregades 
dels diaris, curiosament les aïllo del seu entorn, 
les retallo i trasllado a una pàgina en blanc, 



com deia l’Assumpta Bassas passen gairebé a ser 
retrats.

Has anat desplegant projectes on aquestes figures 
porten càrregues múltiples i són cada vegada més 
anònimes, com en la sèrie blocs de figures car-
regades. Per una banda, doncs, sembla que en el 
teu treball hi ha un arrelament molt marcat en el 
paisatge i la localitat, mentre que simultàniament 
és com si ens convidessis a pensar en un procés de 
generalització o multiplicació d’aquest vincle. És 
això el que per tu està en joc en aquests treballs? 

Les figures que retallo dels diaris i revistes, moltes 
anònimes, altres conegudes, tenen en comú que 
carreguen coses (des d’unes bosses de supermercat 
a una maleta, des de ferralla trobada a les escom-
braries a uns sacs d’arròs d’ajuda humanitària...) 
i potser entre totes ens poden explicar la condició 
humana, amb la seva complexitat i realitats diver-
ses.

També són anònimes, i per això més genèriques, 
les versions que vaig fer de les figures del pessebre 
carregant elements actuals (carret de la compra, 
motxilla, caixa...) i blanques. Tots som unes figure-
tes carregades.

Per tot això dit està clar que parteixo d’allò local, de 
l’experiència pròpia, crec que és l’única manera... El 
repte és que allò que fas s’acosti a parlar de l’essen-
cial —que tots podem percebre, que no explicar...



Alguns artistes de la teva generació també han 
explorat estratègies de localisme i ultraloca-
lisme com a formes de resistència davant dels 
relats no només hegemònics sinó amb preten-
sió d’universalitat i generalitat. Et reconeixes 
en aquest gest? 

Per a mi és natural partir de la realitat que t’en-
volta, del teu entorn... i és això el que comentes 
amb la teva feina de manera més poètica o més 
directa. Allò que et preocupa, allò que veus, allò 
que vius... Quan, amb en Jordi Canudas, vam 
iniciar el projecte Hospital 106, 4t 1a, ens movia la 
preocupació i la incògnita del canvi que li venia a 
sobre al barri on teníem l’estudi i on treballàvem.

Ara aquest mig any passat a Roma, ha acabat 
amb el treball Tutta Roma. Contemplando ins-
tantáneas, que neix de viure i observar una de les 
ciutats turístiques per excel·lència, d’experimen-
tar com es visiten els llocs.

  





Programació exposicions
Cicle Blanc sota negre
Treballs des de l’imperceptible
 
Blanca Casas Brullet 
28 de gener – 2 de març 2014 

Mar Arza  
11 de març – 20 d’abril 2014 

Freya Powell  
7 de maig – 22 de juny 2014

Antònia del Río 
1 de juliol – 14 de setembre 2014 

Isabel Banal  
23 de setembre – 16 de novembre 2014 

Mireia Sallarès  
25 de novembre 2014 – 11 de gener 2015 

 



Activitats

Dimarts 23 de setembre, 19h

Inauguració 

Divendres 26 de setembre, 19h

Conferència de Catherine 
de Zegher sobre l’artista 
Simryn Gill: L’absència 
del treball. Sobre la 
versatilitat i reversibilitat 
de l’art
Catherine de Zegher ha estat 
directora del Drawing Center 
de Nova York i actualment 
dirigeix el Museu de Belles Arts 
de Gand. El 1996 va comissariar 
l’exposició Inside the Visible. 
An Elliptical Traverse of 20th 
Century Art: in, of, and from 
the Feminine que és un dels 
referents del present cicle 
d’exposicions.

Conferència en anglès. Amb 
traducció simultània

 
Dimecres 1 d’octubre, 19:30h

Conferència de María-
Milagros Rivera Garretas: 
El blanco en el suelo   
L’assagista, traductora, mare, 
àvia, mestressa de casa, 
catedràtica de la Universitat 

de Barcelona i investigadora 
del Centre de Recerca Duoda, 
estudiarà la relació pròpia i 
profunda amb el blanc com 
a font de creativitat que ha 
observat entre les dones, 
insinuant vincles amb un 
pensament de l’experiència. 
Concretament, en la poesia 
d’Emily Dickinson i en l’art 
d’Isabel Banal.

Conferència en castellà. 

Dimecres 5 de novembre, 19h

Conferència d’Annarosa 
Buttarelli. Tabula rasa i 
anarché: el pensament 
generatiu de les dones
La filòsofa italiana de la 
Comunità filosofica Diotima 
i professora de la Universitat 
de Verona (Itàlia) proposa 
pensar en una ciència i una 
creativitat basant-se en els 
ensenyaments de Carla Lonzi i 
María Zambrano. D’una banda, 
confiant en la presència i en 
l’experiència en present; d’altra 
banda, situant-nos més enllà 
de les mediacions històriques.

Conferència en italià. Amb 
traducció simultània.



Dimecres 12 de novembre, 19h

Apuntar al blanco. Lectura 
poètica de Chantal Maillard
a la Sala d’exposicions

Chantal Maillard és poeta i 
assagista. Ha estat professora 
d’Estètica i Teoria de les 
Arts a la Universitat de 
Màlaga. Contra el arte y otras 
imposturas (2009), La baba del 
caracol (2014), Bélgica (2008) 
i India (2014) són alguns dels 
seus últims llibres. Amb Matar a 
Platón (2004) va ser guardonada 
amb el Premio Nacional de 
Poesía i amb Hilos (2007), amb el 
Premio Nacional de la Crítica.

Dissabte 25 d’octubre, 11h-18h

Taller Entremestres amb 
l’artista 
Inscripció gratuïta del 23 de 
setembre al 24 d’octubre a 
través de l’adreça electrònica 
entremestres@gmail.com

Més informació a:

http://entremestres.blogspot.
com.es 

Places limitades: grup de 25 
persones

El cicle de conferències i el taller 
tindran lloc a la Sala d’actes 
de Santa Mònica, La Rambla 7, 
08002 Barcelona.



Amb la col·laboració de:

Centre dona i literatura
Càtedra UNESCO “Dones, desenvolupament i cultures”  
de la Universitat de Barcelona

DUODA Centre de recerca de dones, UB
IFB – Institut Francès de Barcelona

Xarxa de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya
Consorci de Biblioteques de Barcelona
La Bonne – Centre de cultura de dones Francesca Bonnemaison

Blanc sota negre. Treballs des de l’imperceptible  
és un programa d’exposicions i conferències a cura 
d’Assumpta Bassas i Joana Masó. 
Amb la col·laboració de Maria José González  
i Montse Romaní. 

Cicle Corrent altern és un conjunt de trobades, 
ressonàncies i desbordaments, vinculats a les exposicions, 
que s’aniran difonent al llarg de la programació. 

Cicle Entremestres: Tallers d’artistes visuals  
i professores és una programació conduïda per les 
artistes participants i dirigida a docents.
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