


DENOMINACIÓ DEL PROJECTE 
 

FER CRIDAR EL SILENCI: DONES, ART CONTEMPORANI I ACCIÓ 
Creadores del projecte: Aina Bausà (mediadora cultural) i Marina Crespí (artista)  

Col·laboradores: Anna Sala (psicòloga), Ruth València (relatora),Victòria Garcia (artista). 

Karol, Cristina, Daniela, Isabel, Rebeca i Maria Jesús. 

 
ANTECEDENTS DEL PROJECTE  

 

Parafrasejant Barbara Kruger, el cos és un camp de batalla i aquest camp s'expandeix cap a la 

ciutat, cap a l'espai públic.  Les dades ens diuen que un 22,5% de nines i un 15,2% de nins 

pateixen algun tipus d’agressió sexual a Espanya (extretes de la associació Rana). En el cas de 

les nines, la violència s'exerceix majoritàriament a l'espai privat, familiar i allà es queda. Maria 

Rodó-de-Zárate en el seu article ”Hogares, cuerpos i emociones para una concepción feminista 

del derecho a la ciudad” situa la distinció entre públic i privat com a fonament del patriarcat i fa 

una reflexió per superar aquesta dicotomia situant l'espai privat com espai polític que incideix i 

participa en la construcció de l'espai públic, ens diu que “a) les opressions que es donen a la 

llar han de considerar-se com a qüestions polítiques en si mateixes i part de la configuració de 

les ciutats i que b) les relacions de poder en l'esfera privada afecten als drets de l'esfera 

pública” (Rodó, 2002). 

 

L'experiència de la qual estem parlant, viscuda a la infància, obstaculitza moltes coses, entre 

elles la relació amb la ciutat i amb el món social. Des dels llenguatges artístics contemporanis 

volem fer visible aquesta realitat: com ens modifica, com ens sentim, com afecta les relacions 

socials i amb l'entorn urbà, què ens fa por, perquè i on... i sobretot, possibilitar un camí per a 

poder dir ben fort, cridar si és necessari, el que sempre hem silenciat i fer-ho des de l'acció i 

l'agència política. L'art permet abordar de manera natural temàtiques profundes, guardades a 

llocs on és difícil arribar per camins més racionals, per la qual cosa, consideram que és una 

bona eina per parlar, compartir, crear i donar visibilitat al què el col·lectiu vulgui expressar, 

activar, denunciar... 

 



El projecte és col·laboratiu i volem formar equip amb dones adultes. Quan parlam de dones ho 

feim de la manera més àmplia i diversa possible i volem tenir en compte una perspectiva 

interseccional que dialogui amb les variables de gènere, sexualitat dissident, ètnia, classe i 

edat, per la qual cosa, ens hem posat en contacte amb la Fundació IRES, la Fundació Rana, 

Ben Amics i l'Institut Balear de la Dona per arribar a dones adultes que, lliurement, vulguin 

formar part del projecte.  

 

L'equip impulsor està format per tres professionals que treballam des de l'art contemporani 

projectes de medicació i educació que tenen com a objectiu la transformació del nostre entorn, 

processos artístics entesos com activisme cultural, ens agrada anomenar-ho “artivisme”. Som 

una artista, una psicòloga i una mediadora cultural, sensibles i properes a aquest tema. Hem 

construït el projecte des de les pròpies vivències fent nostra la dita feminista “allò personal és 

polític”. 

 

Crearem un espai prou acollidor perquè les dones s’hi sentin segures i se'l facin seu. Les 

sessions s'iniciaran amb una trobada amb el cos per connectar, activar i relaxar a partir del 

moviment, posteriorment, segons el ritme de les sessions, veurem obres d'artistes que treballen 

les temàtiques que ens interessen i/o realitzarem accions per conceptualitzar les idees que 

vagin sorgint amb l'objectiu d'arribar a concrecions que ocupin espais de la ciutat, sempre que 

elles ho vulguin. Desitjam treure el debat al carrer.  

 

La nostra proposta inicial és oberta, flexible i orgànica, confluirà amb les participants segons les 

seves necessitats, no serà imposada, i les concrecions no sabem quines seran perquè sorgiran 

del procés de treball. Serà un procés obert. 

 

Proposam treballar amb dones de més de 30 anys, principalment, ja que és una franja oblidada 

per les campanyes institucionals i consideram que és un moment en què les dones prenen 

consciència del seu esdevenir.  

 

Per consolidar el grup hem entrat en contacte amb l'Institut balear de la dona, amb el Casal de 

la dona, l'Associació Ben Amics, RANA, la Fundació IRES, UTASI  i altres associacions i 

institucions que permetin apropar-nos a dones que hagin patit aquest tipus d'agressions. 



D’aquesta manera, a més, ens asseguram que les dones participants vulguin fer-ho lliurament i 

amb plena consciència. Ens interessa arribar també a les dones migrants. 

 

Farem una reunió explicativa amb les dones interessades i d'aquesta naixerà el grup que vulgui 

compartir l’experiència amb nosaltres. Serà un grup lliure i l’activitat serà gratuïta. 

 
 
 
PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT 
 

INTRODUCCIÓ 
 

La proposta educativa que presentam vol reflexionar entorn al propi cos com a lloc on 

s'exerceix la violència masclista, però també com a lloc de resistència i d'acció, i volem fer-ho 

des de l'art contemporani feminista. El punt de partida, el que ens ha mogut a elaborar la 

proposta, són les experiències viscudes, compartides per les participants i per part de les 

impulsores del projecte. Sabem que volem treballar un tema molt delicat, i que es manté 

socialment silenciat, però consideram que és prou greu i important per parlar-ne obertament: 

els abusos, agressions sexuals i violacions cap a les nines que desprès són dones adultes.  

 

Aquesta memòria està escrita des de les diverses veus que han participat en el procés. El 

procés ha estat obert. En un inici s’ha guiat a les participants a través d’accions artístiques per 

a entrar en debat, però, en un moment donat, s’han fet autònomes i han decidit cap a on volien 

dur el seu procés artístic. Hem respectat totalment el seu camí encara que hagi conduit el taller 

per altres camins. El gir individual i emocional que han pres, ha fet que l’acció relacional amb la 

ciutat no es dugués a terme. També hem vist que el desenvolupament emocional demanava 

més temps que el que li havíem dedicat en la descripció teòrica del taller. El resultat ha estat el 

que elles han volgut, no el que nosaltres preveïem, cosa que ens sembla totalment positiva. 

 

En un primer moment, no estava previst realitzar peces individuals amb necessitat de 

ser exposades, això va sorgir els darrers dies de taller, en el gir inesperat. El Casal Solleric ens 

va obrir les portes i donar l’oportunitat d’exposarles durant una setmana. Donam les gràcies de 

tot cor a tot l’equip del Casal implicat en els treballs. 



 

El procés va patir una problemàtica que en principi podria haver estat greu, però es va 

resoldre satisfactòriament. Marina Crespí i Aina Bausà han abandonat el taller per raons de 

feina, una just abans de començar i l’altre al tercer dia. L’equip que ha finalitzat el taller ha estat 

Anna Sala, Ruth València i Victòria Garcia. 

 

 
 
OBJECTIUS 
 

● Construir a partir dels sabers i desitjos de les participants. 

● Generar un espai d'escolta, calma i llibertat expressiva. 

● Possibilitar parlar obertament del tema sense entrar en detalls ni qüestions 

personals. 

● Facilitar les eines necessàries per produir una proposta artística crítica.  

● Donar visibilitat als desitjos, demandes, necessitats, crits... A tot el que les dones 

vulguin expressar. 

● Possibilitar un més enllà de l'encontre, cercar sostenibilitat i acompanyament 

(una associació, grup de lectura, trobades...).  

● Visibilitzar críticament, des de l’art contemporani, com aquesta realitat social 

s'insereix dins l'espai públic. 

 

METODOLOGIA 
 

Partim de les bases conceptuals de la pedagogia crítica i el feminisme. Treballarem des 

de l'horitzontalitat, però som conscients de la posició de poder en la qual estam situades.  

 

El calendari es tancarà col·laborativament. 

 

Les dinàmiques de treball començaran amb una presa de contacte a través del cos, per 

tal de crear un clima de confiança i benestar.  

Totes les sessions comptaran amb un moment de relaxació i conversa amb te i fruits secs. 

 



ACTIVITATS REALITZADES 
 
Reunions de coordinació prèvies:  
 

- Creadores del projecte i col·laboradores. 

- Associació IRES 

- Casal de les dones 

- Institut Balear de la Dona 

- Ben Amics 

- Associació RANA (Prevenció i tractament de l’Abús Sexual) 

- Centre d’acollida d’inmigrants de la Creu Roja 

- UTASI (Unitat de Tractament de l’Abús Sexual Infantil) 

 
 
16 de setembre de 2019. Assamblea.  
Assamblea prèvia a l’inici del taller. 15 persones assistents. 

- Presentació del taller. 

- Presentacions dels assistents a través de dinàmica per parelles.  

- Assistència de deu dones més tres professionals del taller. 

- Temes: tractament de la imatge. Confidencialitat. Presentació d’obres d’art d’artistes 

afins a la temàtica del taller. Concepte de feminisme.  

- Suport psicològic individual a una assistent.  

- Suggerències a tenir en compte en el transcurs del taller: diferències generacionals, 

diferències culturals i idiomàtiques.  

- Concreció del calendari.  

- Torn de preguntes.  

 

Aquesta primera sessió va consistir en explicar l'estructura, continguts i metodologia del taller, 

així com el calendari. 

Ens presentarem fent un joc per parelles, de persona a persona. Érem senars, per la qual cosa 

jo no vaig participar, vaig conduir el joc.  



Posteriorment, férem un contacte de relaxació corporal. Participaren amb ganes, va funcionar.  

A partir d'aquí explicarem el taller i els hi demanarem com volien conduir la comunicació del 

mateix. 

Imatges: només es poden fer servir per la memòria, per les xarxes socials, no. Sortiran només 

les mans i una persona no vol sortir en absolut. Una de les dones vol sortir sencera, només 

demana que l'avisem per arreglar-se. 

Quan vàrem explicar que utilitzaríem artistes feministes al taller, va sorgir certa controvèrsia en 

el concepte, ja que en un cas s’entenia com un “anar en contra” i com una forma de “lluita” 

destructiva, posant de manifest pors i lligams restrictius que es van anar superant al llarg del 

taller.  

Decidirem utilitzar amb cura aquest concepte però sense permetre que aquestes pors ens 

poguessin restringir a totes.  

Explicàrem el procés i mostràrem exemples d'art contemporani fet per dones. Va tenir una molt 

bona acollida, s'interessaren i feren preguntes per poder anar més enllà autònomament. 

Una d'elles es mostrà interessada en l'art contemporani, en té coneixements i vol anar més 

enllà, demana conèixer nous continguts, les altres es mostraren receptives i feren preguntes. 

Excepte el grup provinent de la creu roja, que quasi no participaren i es varen mantenir distants. 

 

23 de setembre de 2019. I Sessió.  
Inici del taller. 

Sessió corporal.  

Presentacions de les noves assistents.  

Prova de materials individualment.  

Realització del Fanzine individualment: es limita el temps d’execució per afavorir l’espontaneïtat 

però tenint cura d’evitar pressió.  

Preguntes guia per elaborar el fanzine (en català, castellà i anglès).  

1.Com t’agrada que t’anomenin? 

 Dibuixa un símbol o element  que t'identifiqui  

2.La infància és un període…. 



3.L’adolescència té un punt de.. 

4.Ja som adulta? Què sento com adulta? 

5.Què cridaries ben fort? 

6.Expressa el què queda en silenci 

7.Què et fa sentir bé? Qui? 

9. Què t'agradaria compartir? 

10. Què consideres que hauria de canviar? Què podríem fer? 

11. Què et fa sentir lliure? Què t'agradaria fer que mai fas? 

12. Què en penses de com es parla dels abusos i les agressions a la premsa? Què 

els hi diries? 

13. L’amor ens dona..... 

14. La família, què ens dona, ens pren, demana, activa, desperta, regala...? 

15. Amb les mares, com ens hi relacionam? 

16. Contraportada lliure 

 

La sensació que impera durant aquesta activitat la definiria com “l’expressió del silenci”. 

Transcórrer tot el temps de la producció artística basada en les preguntes del fanzine en rigorós 

silenci. Es percep un clima emocional molt intens, molt viu i amb molt de ressò per l’espectador, 

a pesar del silenci. Personalment puc recollir tota aquesta intensitat establint-se una 

comunicació de gran empatia “muda”. 

 

Posteriorment, cadascuna de les assistents explica l’elaboració del seu fanzine, les seves 

impressions, atribucions, sensacions i experiències de manera més o manco explícita però amb 

una gran riquesa. Des del punt de vista psicològic, s’observa un procés molt terapèutic.  

 

Algunes de les expressions verbals recollides per part de les assistents en la construcció del 

seu relat artístic a partir del fanzine van ser aquestes:  

- Desconnexió emocional, veure’s com a nina essent adulta, viatjar, viure com a objectiu, 

autolesions, dolor silenciat/contingut, alimentació, justícia, silenci, foscor, cadenes, 

dormir per sempre?, culpa, invisibilitat, anonimat, art, llibertat, bloqueig, anarquia, 

desengany, morir, responsabilitat, cubisme, constructiu, voler viure, “tot arbre dóna 

fruits”, metàfores, resiliència, “tinc els ingredients que tinc i vaig a fer un pastís”, saviesa, 

logo=paraula, anar a l’arrel per sanar, naturalesa, família, “no puc més”, tristesa 



(silenciada), compartir la vida, no sé, amor, força i alegria, expressar-me com a objectiu, 

cor enorme, companys, animals, ànim... 

 

1.      Relaxació tranquil·la. Vaig tenir en compte els problemes físics d'una de les 

participants i férem la relaxació assegudes a una cadira. 

2.      Explicàrem la dinàmica del fanzine. És aquesta: amb un DNA3 es construeix un 

quadern de 8 pàgines per un costat i 8 per l'altre. Cada pàgina està relacionada amb 

una pregunta. Cada pregunta s'ha de contestar amb paraules o plàsticament. 

Repartirem les preguntes en català i castellà. 

3.      Amb una hora totes les participants havien acabat les 16 preguntes, cadascuna 

des de llocs molts diferents. La qualitat plàstica, encara que no era l'objectiu, va ser 

molt elevada i diversa, expressava la personalitat de la persona executant. La 

immersió en el treball va ser molta i sincera. Es va crear un silenci molt eloqüent 

mentre treballaven, vaig decidir intervenir el mínim, només vaig donar inputs quan 

veia que s'estancaven o no entenien quelcom. 

4.      La darrera mitja hora, després de la pausa, la vàrem dedicar a parlar de com 

havien afrontat l'experiència, com se sentien. Parlar del treball fet en aquest moment 

va ser molt lliure i general, no es varen analitzar els fanzines. Quan es posaren a 

parlar totes varen explicar què significava per a les seves vides el que havien patit i 

en quin moment es trobaven. Va sorgir naturalment abraçar-nos. Una d'elles no va 

voler. Quasi totes ploraren. Algunes vàrem explicar detalls, altres només el que 

significava dins les seves vides quotidianes. 

5.      Acabarem la sessió amb un bon esperit. 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 



30 de setembre de 2019. II Sessió.  
Victòria: M’incorpor al grup. Aquest dia les participants són: Daniela, Karol, Rebeca, 

Maria Jesús i Isabel, falta Cris. Jo estic en qualitat d’observadora, per anar entrant en el taller 

que ja duu setmanes arrencat. 

Després de la sessió corporal, treballam amb els fanzines fets a la sessió anterior: van 

interpretant els dibuixos i missatges fets per les companyes. D’aquesta interpretació, anem 

extraient missatges que aniran escrits en post-its a la paret. Cadascuna fa aportacions i 

interpretacions de les expressions artístiques del fanzine de les altres. Activitat molt 

enriquidora, genera co-responsabilitat i un acompanyament increible entre elles.  

Na Karol no hi era el darrer dia, i amb aquesta dinàmica es va empapant de la feina de les 

altres. També va creant el seu propi fanzine.  

Es perceb les distintes postures (posicionaments) de cada una, i del procés en el que estan, 

mentre van fent la lectura de la resta.  

Aquesta ja era la primera sessió del taller propiament dit, coneixien els continguts de 

l'assemblea de la setmana anterior. 

Segona sessió 30 de setembre 

Aquesta fou la meva darrera sessió i la primera de Victòria Garcia. Em vaig acomiadar del grup 
perquè vaig guanyar el concurs públic de directora general d'arts visuals. 

Dedicarem aquesta sessió a analitzar el fanzine. Posarem un paper continu a la paret i 
repartirem post-its, llapis, bolígrafs i retoladors. Analitzàrem un per un els fanzines, en aquest 
cas parlaren les dones que no l'havien fet, la creadora escoltava. Tot el que consideraven 
rellevant o anaven incorporat al paper continu, directament o amb post-its, aparegueren molts 
més continguts que a la sessió anterior, no tan personals si no més socials i compartits. També 
entraren en temes plàstics, algunes respostes plàstiques eren molt eloqüents i intenses. 

També es posaren de manifest les diverses maneres d'enfrontar-se a temes com la mort, la 
lluita o la posició personal enfront de la llei. També es feren palesos els punts en comú i la 
quantitat de vivències compartides i problemàtiques relacionals similars amb la família, els 
amics, les relacions socials... 

Aparegué un conflicte al parlar de la mort i les lluites. Una de les assistents va parlar sobre la 
mort com a cosa natural de la vida, amb un intent de relativitzar i alleugerir però aquesta 
reflexió va generar malestar en altres assistents creant una sensació de manca d’empatia; una 



de les assistents pateix un càncer en fase avançada. Un sector va expressar la seva 
disconformitat amb l’apreciació de la mort expressada i es creà un clima de suport. Així mateix, 
hi havia discrepàncies en l’actitud cap als abusos; per una banda, una visió més de lluita, i per 
l’altra, una visió més interna i personal que social i política 

Aquesta sessió va ser molt potent, s'expressaren els punt de vista encara divergents. La 
majoria de les dones estava d'acord en la importància de la lluita i de fer-se sentir. Es 
qüestionaren el perquè elles s'havien d'amagar quan els agressor seguien fent la seva vida 
impunement. 

Totes estaren d'acord amb la importància de canviar la llei perquè no prescrigui. 

 



 

 



 





 

 
 
 
 
 
 



7 d’octubre de 2019. III Sessió.  
Victòria:Introdueixo la part corporal i la teòrica, amb artistes que han treballat sobre el 

tema, com Laurie A Pearsall.  

Van agafant idees, i esbossant quina podria ser la forma que agafés la seva obra. 

Avui falta Karol. 

Sessió carregada de simbologia. Destaco personalment els relats al gronxador. 

Comencen a crear idees per anar definint els temes i les obres que els representaran.  

 

Començàrem  aquesta sessió després després d’haver rebut ínputs de problemes entre les 

participants. En aquesta sessió es mostraren les individualitats i es crearen algunes tensions. 

 

A més dels continguts artístics aportats per na Victòria, aportarem exemples d’artistes amb 

continguts més suaus i altres llenguatges artístics (veure annexe) perquè les diferents 

personalitats poguessin trobar el seu camí. 

 





 



 

 

 



 

 

14 d’octubre de 2019. IV Sessió.  
 

Victòria: introducció de la part corporal i la part teòrica, mostrant artistes com Abel 

Azcona, Doris Salcedo.  

Na Maria Jesús ja duu molta feina feta de casa. Es percep el seu entusiasme i 

motivació. Van dissenyant idees de com dur a terme les peces, anam agafant notes de material 

necessari i dialogant amb elles per extreure’n les idees.  

Na Cris també ens mostra un vídeo fet per ella a casa. 

Expressen i comparteixen les produccions artístiques que han començat a fer.  

Per potenciar la cohesió es va fer una introducció corporal específica. En aquesta sessió na 

Maria Jesús i na Cris dugueren les seves peces ja fetes. Això va potenciar encara més la 

individualitat i una diferenciació entre les que havien fet la feina a casa i les que no. 

 

Per una altra banda, les dues peces agradaren molt i donaren peu a dialogar i a tenir ganes de 

treballar. Na Isabel, va fer un gir en el seu discurs i donar un pas endavant. Proposà fer una 

peroformance. Es va elaborar el guió i tot es preparà per a realitzar-la a la propera sessió. 

 

Na Karol també va presentar la línia de treball. Na Daniela va fer una feina molt bona 

escultòrica (gens valorada per part seva). 

 

Per nosaltres era molt important que com a grup es fes alguna acció. Reflexionant sobre les 

coses dites, va sortir l’idea de realitzar una performance conjunta. 



Es realitzen diàlegs per construir ponts de cohesió entre totes. 











 



 





 

21 d’octubre de 2019. V Sessió.  
Victòria: Introdueixo la part corporal, amb una dinàmica de treball vocal, i de contacte- 

massatge per parelles. Cada pic estan més implicades en el grup, i reben bé la dinàmica.  

Na Rebeca ens mostra un vídeo fet a casa, que serà la seva peça final.  

 



Passam directes a la feina, sense part teòrica. En aquesta ocasió, ens passam gairebé tota 

l’hora practicant per a la performance de na Maria Jesús, en la que utilitzam la paraula i el gest 

corporal. Es percep com el treball previ de tots els dies genera ara un clima de confiança, 

d’expressió de la veu, de joc compartit i calidesa, de rialla també. Hi ha un objectiu comú, tot el 

focus posat en el grup i en la mostra que en sortirà.  

Na Daniela no ve, es de viatge. Na Isabel està malalta. 

La performance l’assajam na Rebeca, na Cris, na Karol, Maria Jesús (directora) i nosaltres. 

 

28 d’octubre de 2019. VI Sessió.  
Victòria:En aquesta sessió ens dividim en 2 grups: en un, es prepara l’exposició, en 

l’altre, na Ruth i jo treballam amb na Isabel i na Karol, acompanyant i documentant 

fotogràficament la performance de cada una, en el despatx apart. Es sent la intensitat i 

autenticitat de la feina, les dues estan connectades profundament amb el que fan, i l’emoció 

que es genera a l’ambient es contagia a les que acompanyam. Aquesta serà la darrera sessió 

de creació.  

Acompanyament individual a nivell psicològic a una de les assistents del taller.  

Han assistit na Karol, Isabel, Rebeca, Maria Jesús, i na Daniela, que havia faltat a les 

sessions anteriors, i arriba amb un quadre simbòlic fet per ella. Na Cris no ha pogut venir. 

La divisió en dos grups, necessària per acabar la feina, fa que per una banda, na Daniela i na 

Maria Jesús facin un disseny de l’exposició volgudament i amb atenció, però a la vegada 

voldrien participar del que estan fent n’Isabel i na Karol.  

n’Isabel ens deixa visualitzar el que està fent, però na Karol no. 



 

      

Assajam la performance amb les persones que no havien participat de la sessió anterior. Va ser 

una darrera sessió una mica caòtica i estranya. Probablement relacionat amb l’emoció i la 

inquietud prèvia a l’exposició, així com per la finalització del taller en sí.  



 

Divendres 8 de novembre. Muntatge exposició.  
Preparació i muntatge de l’exposició al Casal Solleric, Palma. 

L’exposició estarà composada per les sis produccions artístiques de cadascuna de les 

assistents al taller a més d’una urna de vidre on les persones que visitin l’exposició podran 

deixar comentaris, suggerències o qualsevol tipus d’aportació.  

 



 



 

       



 

 

 



 

 

 

 



        

 

 

 

Dissabte 9 de novembre. Inauguració de l’exposició.  
10h Trobada prèvia. Preparació de petit pica-pica. Entrevistes de feedback per part de les 

professionals a les assistents al taller.  

Selecció d’algunes preguntes realitzades a les assistents al taller:  

-  Què t'ha aportat el taller? 

- Com t'has sentit? 



- Què ha significat a la teva vida? 

- Has entés els processos? 

- Alguna cosa t'ha incomodat o no t'ha  agradat l'enfocament? 

- Què t'endús? 

- Quina continuitat li veus? Que necessitaries que passàs en un futur pròxim? 

 

 

12h Exposició i inauguració al Casal Solleric.  

Performance realitzada per les assistents i les professionals del taller.  

Èxit de convocatòria, i catarsi emotiva, alliberadora i càlida.  

 



    



 



 

 

 



18 i 20 de novembre de 2019 
Trobada post-projecte.  

Desmuntatge de l’exposició.  

Rituals de tancament. Suport psicològic.  

Recollida de material i produccions.  

Compartim la memòria amb la relatoria de text i imatges.  

 

 
RESULTATS I VALORACIONS 
 

L’exposició i les obres presentades han estat el resultat visible i compartit socialment 

d’aquest projecte; no obstant, em queda la sensació de que s’han produït també moltes altres 

coses no tan visibles, al manco al primer cop d’ull. Diuen que els ulls són el mirall de l’ànima, 

però hem d’estar atents. Aquesta memòria, també, pretèn poder recollir-ho perquè no quedi res 

important silenciat.  

 



A mode de valoració externa al taller també comptam amb les notes deixades a l’urna 

per part de les persones que han visitat l’exposició. 

Transcribim aquí una selecció dels comentaris recollits. En els annexes es pot consultar la 

resta.  

 

<<Enhorabona a totes pel coratge!!! : ) Esper que hi hagi un ABANS i un DESPRÉS una 

vegada finalitzada aquesta tasca. Segur que SI!!! Abraçada a totes>>. 

 

<<Sois las valientes que la sociedad necesita para avanzar. Os debemos un enorme gracias. 

Por favor seguid así, luchando por vosotras y nosotras, nuestras hijas y nietas. GRACIAS 

VALIENTES!!>> 

 

<<Enhorabuena y mucho ánimo, que sois muy valientes al denunciar y romper las barreras. 

Podéis con todo>>. 

 

<<Admiració profunda per la valentia de totes elles. Increïble la vostra feina i tasca feta. El camí 

no està perdut! Totes estam del vostre costat eternament. Que mai MAI perdem la força. 

Encara hi ha un futur, un nou camí per fer. AMOR ABSOLUT>>. 

 

<<Que estos sean los modelos a seguir de vuestra sociedad; por su ejemplo de superación, su 

fuerza, su espíritu luchador y su belleza>>. 

 

A les assistents al taller se’ls va fer una entrevista personal de feedback. Algunes de les 

preguntes que se’ls van suggerir foren:  

- Què t’ha aportat el taller? Com t’has sentit? Què ha significat a la teva vida? Has entès 

els processos? Alguna cosa t’ha incomodat o no t’ha agradat l’enfocament? Què 

t’endús? Quina continuitat li veus? Què necessitaries que passàs en un futur pròxim?  

 

Rescat aquestes respostes d’una de les participants al taller, que reuneixen alguns dels 

punts que al meu parer són dels més importants que ha aconseguit el taller: crear un clima de 

confiança on poder obrir-se, crear vincle, i expressar el que duen a dins. Davant les preguntes, 

què t’ha aportat el taller? Què m’enduc? R. respon:  

 



“Me ha servido para abrirme, y enseñar esa parte que me cuesta tanto. Para mi es 

enseñar. Me protejo muchísimo, y allí he podido hacerlo. Normalmente me hubiera callado, 

pero allí me expresé. Normalmente estamos muy aislados. Es una herramienta muy positiva. 

Con este curso he podido: CONTACTAR> LIBERAR> SOLTAR LASTRE. (...) 



Me llevo el permitirme SER VULNERABLE Y MOSTRARLO ante personas 

desconocidas>>. 



 

 

Per altra banda, el fet de poder mostrar-ho al públic, (fet que inicialment no tenia per 

què dur-se a terme, donat que es va plantejar la possibilitat de fer una mostra íntima, però així i 

tot elles es van decidir a mostrar-ho públicament) tanca el taller, creant un pont entre la intimitat 

que s’ha donat al grup, i la necessitat de visibilitzar aquesta problemàtica, mostrant-la a la 

societat amb tota la seva cruesa, posant-la al davant perquè se’n faci càrrec.  

 

La meva valoració personal i final del projecte no es pot explicar en paraules; però 

intentaré fer-ho. Tot el procés en sí ha estat ART en majúscules: l’art de trobar-se, compartir i 

crear vincles; l’art d’expressar a través d’una infinitat de llenguatges; l’art de construir 

processos, camins i resultats; l’art de deixar constància i transcendència… en definitiva, l’art 

d’estimar (Anna).  

 

Valoració final (Victòria).  

Personalment, crec que l’èxit d’un taller resideix en l'empremta que deixa.  



En aquest cas, tant les organitzadores com les dones participants concloem amb la 

sensació d’una profunda i intensa vivència. Les participants parlen en primera persona d’una 

transformació durant les sessions, a partir de poder compartir en un grup de confiança, i, des 

d’aquí, poder expressar, i després, amollar una mica de la pesada càrrega que duen. 

 

A destacar en cadascuna de les membres participants d’aquest projecte:  

Cristina: frescor, optimisme i esperança. 

Maria Jesús: resiliència, fortalesa i valentia. 

Isabel: renèixer, integrar i saber. 

Daniela: serenitat, responsabilitat i color. 

Rebeca: capacitat d’acció, d’expressar i de fer sentir. 

Karol: sentit de l’humor i generositat. 

Ruth: sensibilitat i discreció. 

Victòria: tendresa i acolliment. 

Aina: cor-atge i experiència.  

Anna: suport i cohesió. 

 
ANNEXOS 
 

1. Entrevistes anònimes a les assistents. 

2. Fulla de sala. 

3. Preguntes del fanzine (català, castellà). 

4. Descripció de la performance.  

5. Frases per a l’exposició.  

6. PDF obres visionades 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.- Entrevistes anònimes a les assistents. Síntesis: 
 

1.- 

Per mi ha estat un camí molt dur i m’ha ajudat a posar punt i final al pilar on ara s’aguanta la 

meva vida (de merda). He de llevar aquest pilar i posar-ne un altre. Diumenge s’haurà acabat 

tot, mai més no ho contaré ni faré de víctima de violació. M’he de permetre viure. 

2.-  

Em vaig angoixar en el moment de parlar de la mort, hi ha gent que en parla com una cosa 

natural i assumida, jo amb la metàstasi ho duc malament, em vaig angoixar molt. Hi ha gent 

més madura i que té més assertivitat. 

3.-  

L’estructura del taller bé, m’ha encantat el procés i l’equip humà, he estat conhortada, ajudada, 

un andami on m’agafava fort. Vaig començar feble, sé que es veia la malaltia psiquiàtrica. Ho 

he superat i m’he pogut amollar. 

4.-  

M’encantaria poder fer una denúncia, se que hi ha gent que recull firmes però mai seran 

retroactives. Tampoc no ha entrat a la presó pels meus fills. Vull justicia. 

Potser amb un grup d’advocats voluntaris podem saber per on li podem pegar. 

He duit molta feina emocional. Ojalà li pogués mostrar a la meva mare, atrevir-me a fer-ho, no 

he convidat ni als meus germans. 

Mil gràcies! 



 

 



 

1.- 

Per jo ha estat una manera d’expressar, de connectar amb mi. He fet un procés emocional. 

M’ha anat bé. 

2.-  

Res m’ha molestat, m’he sentit super bé, molt a gust. 

3.- 

De l’estructura no canviaria res, tot super bé. M’he quedat amb ganes de més sessions. He 

faltat a la darrera i a l’assamblea, ho he anyorat. He entés tots els processos. 

4.-M’agradaria seguir treballant les emocions i treballar amb el mateix grup, amb les mateixes 

persones. M’apuntaria a quedar entre nosaltres en un futur. M’ha fet connectar i la confiança 

que meu transmés m’ha encantat. 

 

 

1.- 

Me ha gustado sobre todo la sensación de no estar sola. A nivel artístico, ver obras de otras 

personas con experièncias relacionadas. Poder ser testigo de los procesos de creación 

difíciles. El calor humano. 

 

 



2.- 

En general me siento bloqueada pero en el taller m’he he podido sentir lo suficientemente 

confiada para desbloquearme un poco. 

Me habría gustado más peso del arte que de hablar, trabajar más con el arte. Ha sido muy 

ràpido, productivo pero con más tiempo hubiera sido mejor. 

3.- 

Llevaba mucho tiempo esperando algo bueno, y al final ha sido muy bueno, ha sido un poco 

grande que se exponga. Es la primera vez que algo mío artístico se expone. 

4.- 

Me encantaria, me gustaria mucho aprender a crear más, a compartir más. No me importaría 

pagar por ello. 

Me gustaría poder vivir de ser creativa y no tener que trabajar en un despacho. 

5.- 

Me llevo mucha solidaridad, enriquecimiento espiritual y artístico. Nuevas amigas, una 

consolidación en el camino artístico de mi vida. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.-  

No iba con una idea preconcebida, no sabía. Al principio estaba como observadora. Sabía que 

me iba a ser útil porqué tocaba algo no del todo sanado. Tenía el convencimiento de que iba a 

ser saludable.  

2.-  

Me he sentido cómoda, perturbada por el tema, sensaciones contradictorias: por un lado no 

quería ir y por otro quería sacar todo esto. He estado a la defensiva y tiendo a ser desconfiada, 

pero estoy conectada con el cuerpo. Se ha producido algo espontáneo, de romper corazas. 

Para sobrevivir necesito estructura, y el taller la ha movido. Pero estoy contenta de haberlo 

hecho. Yo también tengo que poner un granito de arena en la sociedad, porque también es 

sanador para mí.  

 

3.-  

Ha significado que se produzca un movimiento más reivindicativo en mí, de más 

empoderamiento. Pensaba que no tenía derechos y ahora tengo más determinación. 

Reafirmarme más en mí misma y no estar tan pendiente de lo que digan los demás. Ha sido 

como mostrar una inferioridad y poder hacerlo me ha dado fortaleza en lugar de carencia. “No 

soy de menos por haber sufrido abusos”. El ocultismo crea la sensación de que “he hecho algo 

malo”. El taller sana esto.  

 

4.- 

Me han resultado difíciles los lenguajes, entender el lenguaje artístico y el mallorquín, en 

algunos momentos, quizá por una sensación de no poder controlar y por un sentimiento de 

inferioridad.  

5.-  

He entendido los procesos, ha sido algo simbólico. Lo que expreso tiene que ver conmigo. No 

quería ver mis partes oscuras, pero cuando las ves entiendes más. Ver como surge “el blanco y 

el negro”, sin pretenderlo, y poder integrarlo.  



 

6.- 

No me importaría seguir con el taller; pensaba que sería un punto y final pero ahora veo que 

estoy abierta a continuar. Ahora estoy más reivindicativa, pero aún me siento culpable. El taller 

me ha ayudado a tomar decisiones, a recurrir a la justicia porque permitía otros “abusos”. No 

quería conectar con el resentimiento y la culpa, pero aunque me suponga incomodidad voy a 

seguir adelante.  

 

7.-  

Me llevo del taller más empoderamiento, apoyarme sobre mis pies.  

 

1 -T'has sentit bé? 
Al principio no. Por miedo, por no conocer a la gente. Luego sí.  
Me gusta implicarme, porque sé que este tipo de trabajo se aprovecha mucho.  
 
2 - has entés els processos? 



Más o menos sí. Es difícil meterse. Yo me protejo mucho, me sentí muy vulnerable. Al final, 
conseguí sacar todo ésto.  
 
3 - alguna cosa t'ha incomodat o no t'ha agradat l'enfocament? 
Todo me parece bien, incluso Ruth cuando hacía las fotos (mi padre me hacía fotos). En el 
curso en cambio me sentí invisible. El enfoque sí me ha gustado.  
 
4 - Trabajo corporal 
Me tensé muchísimo. Muy nerviosa cuando tuve que tocar. Y al revés también. Luego, “lo hago 
y ya”. Y luego, ya hecho, me sentí bien. Muy complicado el contacto físico.  
Yo abrazo mucho, pero no es lo mismo.  
 
5 - quina continuitat li veus? Que necessitaries que passàs en un futur pròxim? 
En un futuro necesitaría ser más largo, porque cuando empiezas a coger confianza con el 
grupo, se acaba. Y pierdes ese vínculo que se está creando. Normalmente cuesta un tiempo 
entrar (para nosotras). Sensación de que sólo empiezas, y ya se acaba.  
 
 
6 - Què t'ha aportat el taller? 
Yo racionalizo, me cuesta sentir y ponerme en contacto con el problema.  
Y me ha servido para abrirme, y enseñar esa parte que me cuesta tanto. Para mi es enseñar. 
Me protejo muchísimo, y allí he podido hacerlo.  
 
7- Com t'has sentit? 
Me he sentido siempre bien. Incluso a nivel personal de cada una. Aunque Isabel y yo nos 
pusimos intensas, luego me sirve.  Éso me sirvió después. Me doy cuenta de que tengo que 
formarme más, estudiar más, etc… De cada una me ha servido algo. 
 
8 - Què ha significat/representat a la teva vida? 
Cada taller aporta cosas diferentes. Ahora que con la carrera tengo la comprensión teórica, en 
cambio con este curso he podido: 
CONTACTAR> LIBERAR> SOLTAR LASTRE. 
 
ÉSTA SOY YO, una parte. Necesito la práctica, conectar con un trabajo, para verme.  
 
9 - Què t'endús? 
Me llevo lo que me ha aportado cada una.  
El problema cuando no estás definida, es que extraes de los demás, para que no sea tu padre 
el que te defina. Esta persona es así, esta otra es asá..  
SER VULNERABLE cuesta, pero no es malo. Me llevo el permitirme SER VULNERABLE Y 
MOSTRARLO ante personas desconocidas.  
 
10 - El recomanaries? Per què? 



Sí, por supuesto. Por ejemplo, una profesora (de la universidad) está en contra de este tipo de 
propuestas porque ella es de la línea cognitivo- conductual. Yo digo: “Si sirve, por qué no?”. A 
mi me ha servido mucho.  
 
11- Propostes de millora 
El tiempo. Más largo. para que dé pie a experimentar más cosas. ¿Por qué no probar otros 
métodos? Otras técnicas, etc… de las que han usado las compañeras. Para eso tendría que 
ser más largo.  
 

 

 

2. FULLA DE SALA 

 

FER CRIDAR EL SILENCI 

DONES, ART CONTEMPORANI I ACCIÓ 

 

Aquesta exposició és el resultat d’un procés de treball en el qual han participat dones 

adultes, que han patit violacions, agressions o abusos sexuals de petites, i que provenen 

d’associacions i institucions que treballen amb dones que han patit aquest tipus d'agressions. 

Neix d’una proposta educativa que vol reflexionar entorn al propi cos com a lloc on 

s'exerceix la violència masclista, però també com a lloc de resistència i d'acció, i ho hem fet des 

de l'art contemporani feminista. L’objectiu dels tallers, en els quals ens hem trobat al llarg de 

dos mesos, ha estat treballar a través de dinàmiques artivistes la resiliència de les dones 

adultes que han patit abusos sexuals quan eren petites, escoltar-les i facilitar les eines 



necessàries a través de la creació contemporània per denunciar, expressar desitjos, construir 

diàlegs i gaudir de la pràctica mentre es generen relacions que puguin anar més enllà del propi 

taller.  

 

Parafrasejant Barbara Kruger, el cos és un camp de batalla i aquest camp s'expandeix 

cap a la ciutat, cap a l'espai públic.  Les dades ens diuen que un 22,5% de nines i un 15,2% de 

nins pateixen algun tipus d’agressió sexual a Espanya (extretes de la associació Rana). En el 

cas de les nines, la violència s'exerceix majoritàriament a l'espai privat, familiar i allà es queda.  

Sabem que és un tema molt delicat, i que es manté socialment silenciat, però 

consideram que és prou greu i important per parlar-ne obertament. L'experiència de la qual 

estem parlant, viscuda a la infància, obstaculitza moltes coses, entre elles la relació amb la 

ciutat i amb el món social. Des dels llenguatges artístics contemporanis volem fer visible 

aquesta realitat: com ens modifica, com ens sentim, com afecta les relacions socials i amb 

l'entorn urbà, què ens fa por, perquè i on... i sobretot, possibilitar un camí per a poder dir ben 

fort, cridar si és necessari, el que sempre hem silenciat, i fer-ho des de l'acció i l'agència 

política. 

 

L'equip impulsor està format per tres professionals que treballam des de l'art 

contemporani projectes de mediació i educació que tenen com a objectiu la transformació del 

nostre entorn, processos artístics entesos com activisme cultural, ens agrada anomenar-ho 

“artivisme”. Som una artista, una psicòloga i una mediadora cultural, sensibles i properes a 

aquest tema. Hem construït el projecte fent nostra la dita feminista “allò personal és polític”. 

 

Equip humà: 

Creadores del projecte: Aina Bausà (mediadora cultural) i Marina Crespí (artista)  

Col·laboradores: Anna Sala (psicòloga), Ruth València (relatora),Victòria Garcia (artista). 



Karol, Cristina, Daniela, Isabel, Rebeca i Maria Jesús, sense elles, el projecte no hauria estat 

res possible. 

 

3. PREGUNTES DEL FANZINE EN DOS IDIOMES 
 

1.Com t’agrada que t’anomenin? 

 Dibuixa un símbol o element  que t'identifiqui  

 ¿Cómo te gusta que te llamen? 

Dibuja un símbolo que te identifique  

2.La infància és un període…. 

 La infancia es un periodo de... 

3.L’adolescència té un punt de.. 

La adolescencia tiene un punto de... 

4.Ja som adulta? Què sento com adulta? 

¿Ya soy adulta? ¿Qué siento como adulta? 

5.Què cridaries ben fort? 

¿Qué gritarías bien fuerte? 

6.Expressa el què queda en silenci 

Expressa lo que queda en silencio 

7.Què et fa sentir bé? Qui? 

¿Qué te hace sentir bien? ¿Quién? 

9. Què t'agradaria compartir? 

10. Què consideres que hauria de canviar? Què podríem fer? 



11. Què et fa sentir lliure? Què t'agradaria fer que mai fas? 

¿Qué te hace sentir libre? ¿Qué te gustaría hacer que nunca haces? 

12. Què en penses de com es parla dels abusos i les agressions a la 

premsa? 

Què els hi diries? 

¿Qué piensas de cómo se habla de los abusos y las agresiones en la 

prensa? ¿Qué les dirías? 

13. L’amor ens dona..... 

El amor nos da.... 

14. La família, què ens dona, ens pren, demana, activa, desperta, 

regala...? 

La familia, ¿qué nos da, pide, quita, activa, despierta, regala...? 

15 Amb les mares, com ens hi relacionam? 

Con las madres, ¿cómo nos relacionamos? 

16.Contraportada lliure 

Contraportada libre 

 

 

4. PERFORMANCE: FES CRIDAR EL TEU SILENCI, DONES, ART, ACCIÓ 

 

 

 

1.- PARTIMOS DE LA POSICIÓN INICIAL, EN ZIGZAG, DE ESPALDAS AL 

PÚBLICO 



 

 

CAROL.          ANNA VICTÒRIA        ISABEL 

  

           REBECA.       CRISTINA. AINA.       DANIELA 

 

 

                                  MARIA JESÚS 

 

 

2.- CUENTO UN, DOS, TRES Y EMPIEZA LA OLA DE BOSTEZOS DANDO 

MEDIA VUELTA Y MIRAMOS AL PÚBLICO. EL ORDEN DE LA OLA ES EL 

SIGUIENTE: 

 

Carol, Rebeca, Anna, Cristina, Victoria, Aina, Isabel, Daniela. 

 

****ALERTA, HACED EL BOSTEZO CUANDO YA OS VE EL PÚBLICO. SI LO 

HACÉIS DEMASIADO PRONTO AÚN ESTÁIS DE ESPALDA. 

 

 

2.- GRUPOS 

A B A B A B A B 

CAROL ANNA REBECA AINA CRISTINA VICTORIA ISABEL DANIELA 

FUERZA, ÁNIMOS 

SUPERACIÓN 

FORÇA +ANIMS 

SUPERACIÓ 

Elegir idioma 

2 VECES 

 FUERZA, ÁNIMOS 

SUPERACIÓN 

FORÇA +ANIMS 

SUPERACIÓ 

Elegir idioma 

2 VECES 

 FUERZA, ÁNIMOS 

SUPERACIÓN 

FORÇA +ANIMS 

SUPERACIÓ 

Elegir idioma 

2 VECES 

 FUERZA, ÁNIMOS 

SUPERACIÓN 

FORÇA +ANIMS 

SUPERACIÓ 

Elegir idioma 

2 VECES 

 



3 VECES SOM 

LEGIÓ 

3 VECES  

 SOM 

LEGIÓ 

3 

VECES 

 SOM 

LEGIÓ 

3 VECES 

 SOM 

LEGIÓ 

3 VECES 

3.- Palabras citadas individualmente. Dos veces cada una. Siguiente 

orden: 

ANNA: RESILIENCIA 

CAROL: RENACER 

AINA: APRENDER 

REBECA: DESAPRENDER 

VISTORIA: VIDA 

CRISTINA: INSEGURIDAD 

DANIELA:… 

ISABEL:…. 

 

 

4.- HACEMOS SEMICÍRCULO 

DECIMOS JUNTAS: 

 

COMO SOCIEDAD, TENEMOS QUE SABER,  QUÉ ESTAMOS 

PERMITIENDO 

 

LUEGO REPETIMOS LA FRASE, CADA UNA DICE UNA PALABRA. INICIA LA 

PRIMERA DEL SEMICÍRCULO POR MI IZQUIERDA Y LO REPETIMOS 

EMOEZANDO POR LA DERECHA. 

 



5.- COGEMOS UN GLOBO, LO HINCHAMOS, LE ESCRIBIMOS LA PALABRA 

QUE NOS NAZCA, Y JUGAMOS CON ÉL, NOS PASEAMOS, NOS LO 

CAMBIAMOS, A CONTINUACIÓN, HAY DOS  OPCIONES: LANZARLO AL 

PÚBLICO O LO EXPLOTO…O LO QUE ME APETEZCA. A CONTINUACIÓN 

NOS MEZCLAMOS ENTRE EL PÚBLICO Y DESAPARECEMOS. EVITAMOS 

EL EXPONERNOS PARA UN APLAUSO. NOS BUSCAMOS!!! GENIAL!!!! 

 

 

 

5. Possibles frasses per l’exposició. 
 

LA BONA NIT DEL PAR: BESADA AMB 

ABUSOS SEXUALS 
 

 

JO NO SABIA QUE NO ES PODIA FER A 

UNA FILLA 
 

 

JO NO SABIA COM ES DEIA 
 

 



JO CRIDAVA A LA MARE…PERÒ ELLA 

MAI VINGUÉ 
 

 

ESTAVA FAMILIARMENT ACCEPTAT QUE 

AMB EL PETÓ DE LA BONA NIT HAVÍA 

TOCAMENTS 
 

PER QUÈ A MI?, PERQUÈ M’HO FERES A 

MI?, QUÈ T’HAVIA FET?, ME TORTUR 

PENSANT PERQUÈ EM FERES TOT AIXÒ A 

MI. 
 

 

QUÈ HI HA DINS LA BUTXAQUETA? 
 

 



AIIII NO TROB RES, DEIXA’M CERCAR. 
 

 

NO TE MOGUIS I NO TE PASSARÀ RES. 
 

 

EM VA DEPOSITAR EL SEU SEMEN A LA 

VAGINA  
 

ES VA MASTURBAR AMB ELS MEUS PITS I 

EM VA DEIXAR EL SEU SEMEN PEL PIT, EL 

COLL I LA CARA. 
 

 

JO ESTAVA MOLT RÍGIDA, NO EM MOVIA 

RES, PAREIXIA UNA PEDRA. 
 



MU MARE EM DIGUÉ HAS DE FER 

SILENCI, SI HO DIUS DIRÉ QUE 

MENTEIXES. 
 

HAS D’ENTENDRE QUE PER TÚ NO 

PERDRÉ MAI EL MEU ESTATUS 

ECONÒMIC. 
 

ARA ESTAM PREPARADES PER NO 

CALLAR, NO FA 30 ANYS. 
 

 

ESCOLTAU-NOS. 
 

AJUDAU-NOS. 
 



LLUITEM PER A QUE LES VIOLACIONS NO 

PRESCRIBEIXIN. 
 

 

AJUDAU-NOS A CANVIAR LA LLEI. 
 

 

LA JUSTÍCIA ACTUAL ENS OBLIGA A 

CONTINUAR EN SILENCI. 
 


