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Art

La doctora Elina Norandi, que ha dedicat gran part de la seva llarga 
trajectòria a l’estudi de la iconografia produïda per dones i als dis-
cursos artístics relacionats amb les qüestions de gènere, les sexua- 
litats diverses i la teoria queer, historia, amb la col·laboració d’un 
ampli equip d’especialistes en art, l’activitat de les dones artistes  
a Catalunya des del segle xix fins a l’actualitat. Revisant tots els 
àmbits de les arts visuals —pintura, escultura, ceràmica, art tèxtil, 
fotografia, instal·lacions...—, l’obra elabora una genealogia de l’ex-
periència creativa femenina i mostra més de cent obres produïdes 
en contextos molt diferents, però amb el vincle de coherència d’ha-
ver estat concebudes i realitzades per dones. Com bé s’argumenta en 
el pròleg, el llibre destaca la vida i l’obra de cent dues artistes, moltes 
d’elles poc o gens conegudes, però haurien pogut ser moltes més.
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Carme Aguadé, Underground.  Acrílic sobre tela. 70,2 x 92,1 cm. 1974. Museu d’Art de Girona. Dipòsit Generalitat de Catalunya. Col·lecció Nacional d’Art.©
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 Per què un llibre només de dones? 

 Aquesta pregunta la vaig sentir d’algunes artistes, les més joves, en convidar-les a par-
ticipar en el nostre llibre. Em va produir alegria saber que algunes dones ja no recorden 
les dècades en les quals les estudiants d’art només llegíem llibres, catàlegs i manuals en els 
quals únicament hi havia homes referenciats. Les professores d’institut i universitàries ac-
ceptaven això com un fet inqüestionable, i també la majoria d’alumnes. Moltes vam acabar 
una carrera de cinc anys sense conèixer cap aportació femenina a la història de l’art. Vam 
tenir sort que les conseqüències acadèmiques de la segona onada feminista ens comences-
sin a arribar a partir de la dècada dels anys noranta del segle passat. Així, vam poder accedir 
al treball que, des de feia vint anys, s’estava duent a terme en l’àmbit anglosaxó. Els estudis 
de Linda Nochlin, Griselda Pollock, Whitney Chadwick i Germaine Greer van provocar una 
autèntica epifania en algunes de nosaltres. Vam conèixer dones que havien creat obres fas-
cinants des de l’edat mitjana i vam saber que el fet que no hi hagués hagut dones artistes era 
una fal·làcia històrica molt ben emprada pel patriarcat, com una de les múltiples estratègies 
utilitzades per a mantenir el seu poder. 
 No és la meva intenció articular un llibre que aïlla les artistes com si fossin una espècie 
exòtica. No, aquesta és una obra que intenta mostrar que les circumstàncies històriques, 
travessades per l’estructura patriarcal i el seu sistema de gèneres, han motivat que les do-
nes, des del 1850 fins al 1980, no creessin en les mateixes circumstàncies que els homes. 
Acceptant aquesta situació i evitant que ens passi per alt a l’hora d’escriure història, és quan 
ens adonem que les categories d’anàlisi i hermenèutiques utilitzades per a l’obra dels artis-
tes no ens serveixen. És obvi que si hi ha una cosa neutra i universal és el talent artístic, però 
només es pot jutjar així quan el context afavoreix o dificulta la pràctica de les arts de manera 
igual per a tots dos sexes. No podem estudiar i analitzar sota els mateixos paràmetres Joa-
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Francisca Rius i Sanuy (Barcelona, 
1891 – 1967), Estilització japonesa, 
(c. 1914), guaix sobre paper, 26,5  
x 24,5 cm, col·lecció particular. 
© Hereus de Francisca Rius i Sanuy.

001M-3130ok.indd   11001M-3130ok.indd   11 20/9/22   7:3320/9/22   7:33



12

quim Vayreda i Elvira Malagarriga, per exemple, perquè les circumstàncies de producció 
no tenien res a veure. Elles sempre ens semblaran menys talentoses, menys innovadores, 
menys sorprenents, menys interessants, menys genials… Si ens obstinem a fer una història 
igualitària, les artistes sempre hi sortiran perdent, perquè la societat no ho va ser. Ja que 
moltes no van ser valorades en el seu moment, no van passar a la història de l’art, no es tro-
ben en les sales de museus ni en els programes educatius, no cotitzen prou en el mercat, etc., 
fem tot el possible per a revertir aquesta situació, i, aquest llibre, creiem que és un més dels 
molts instruments que podem emprar per a aconseguir-ho. 
 Cent dues artistes és un llibre coral, articulat per una sèrie de professionals de la histò-
ria i la crítica de l’art que s’han seleccionat tenint molt en compte els seus respectius camps 
d’expertesa. Hi ha textos escrits pels màxims especialistes en l’artista concreta, però tam-
bé per experts en determinades èpoques i llenguatges de l’art (modernisme, simbolisme, 
avantguardes, art conceptual, per exemple) i per mirades especialitzades en la crítica arti-
culada des de les teories de gènere, feministes o queer. 
 Quant a les artistes triades, la llista final és responsabilitat de la direcció d’aques-
ta publicació, després d’haver consultat, repetides vegades, els editors i els autors. Haig 

Interior del taller de la pintora 
Emília Coranty (Barcelona, 1862 – 
1944), on es pot apreciar, en la 
paret de l’esquerra, la còpia que 
l’artista havia fet de la dalmàtica de 
Carlemany conservada als Museus 
Vaticans. Es tracta d’un oli sobre 
tela que va tenir força èxit de crítica 
i de públic.

Arxiu Fotogràfic de Barcelona (autor: Adolf 
Mas Ginestà).
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de dir que alguns col·legues de professió, i també artistes, de confiança em van preguntar 
com m’ho faria per a trobar el nom de cent artistes. Per a mi, historiadora que es dedi-
ca a l’estudi de les obres produïdes per dones, ha estat el més fàcil, fins i tot la llista ini- 
cial doblava el nombre, i la dificultat veritable va ser anar triant i descartant els noms, sem-
pre amb la pena de deixar artistes boníssimes fora. El límit —marcat per les característiques 
inicials d’aquesta obra i de la col·lecció a la qual pertany— s’ha imposat, i la llista final s’ha anat 
consolidant. Algunes artistes que podrien haver tingut un text individual, les hem hagut de 
descartar, ja que era difícil aconseguir fotografies en color de bona qualitat, o no tenien obres 
per a ser fotografiades o no disposàvem de prou informació per a definir un perfil biogrà- 
fic; tot això, conseqüències explícites de l’esborrament massiu de les artistes del passat de  
la nostra memòria històrica. Moltes dones, moltíssimes, mereixen també estar incloses en la  
nostra llista, per la qual cosa les aniré anomenant en aquesta introducció.
 Hem volgut parlar de dones nascudes a Catalunya o que hagin desenvolupat la major 
part de la seva trajectòria aquí. Així mateix, hem tingut en compte que hi fossin presents 
totes les arts visuals: escultura, pintura, ceràmica, il·lustració, instal·lacions, fotografia i 
performance. N’hem exclòs la fotografia documental i tots els àmbits del disseny, i ens hem 
cenyit únicament a les arts visuals. 
 La disposició del conjunt de les cent dues artistes és cronològica, seguint l’any de nai-
xement de cada dona; comencem el 1850 i acabem amb les nascudes el 1982, ja que, en tenir 
quaranta anys, creiem que ja no poden ser considerades emergents i són artistes amb carre-
res sòlides. Des del meu punt de vista, aquest discórrer cronològic és la millor manera per-
què el nostre llibre funcioni com una petita història de l’art català —dels últims dos segles— 
fet per dones. Una història que es va anar nodrint a si mateixa, a través de vincles i relacions 
que, al seu torn, elaboren una genealogia de talents i experiències femenines que qüestiona 
i crida a reformular el cànon acceptat amb normalitat fins ara. Aquesta genealogia funciona, 
per a totes les artistes i per a totes les dones en general —sobretot per a les més joves—, com 
un esdevenir de models de vivències creatives femenines. No estem soles surant en el no-
res. Abans de nosaltres sempre va haver-hi dones lliures i valentes que van obrir espais en 
els quals poguessin crear i en els quals nosaltres puguem arrelar. 
 

 Nascudes al segle xix

 La societat burgesa del segle xix, sorgida a conseqüència de dos grans processos revo-
lucionaris (la Revolució Francesa i la Revolució Industrial), va establir un ordre socioeco-
nòmic en el qual es podien diferenciar dues esferes dicotòmiques: l’esfera pública, produc-
tiva i masculina, i la privada, reproductiva i femenina. En la primera, els homes estudiaven 
en universitats, treballaven en oficines i fàbriques i interactuaven entre ells. Mentrestant, 
les dones, romanien a la llar, dirigint el servei i cuidant el marit. Però, sobretot, les seves 
tasques principals eren la procreació i l’educació dels nens perquè, algun dia, estiguessin 
preparats per a sortir a l’esfera pública a continuar les empreses paternes, i la de les nenes 
perquè, després de contreure el matrimoni més avantatjós possible, fossin excel·lents espo-
ses i mares. 
 L’educació de les nenes es duia a terme a la llar, amb institutrius i mestres. Però els 
ensenyaments eren escassos i molt dirigits al futur que els esperava: llegir i escriure, saber 
una mica de francès, brodar i, com a adorn, alguna pràctica artística. Diem adorn perquè, 
el poc de música i pintura que aprenien estava destinat a entretenir el marit i els amics en 
les vetllades casolanes, així com a decorar les parets amb alguna obra graciosa feta amb les 
seves mans. De fet, en deien així, com queda clar en aquest text de La Vanguardia aparegut 
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Roser Bru
Barcelona, 1923 – Santiago de Xile, 2021

Roser Bru tenia setze anys quan, a bord del Win-
nipeg, en una operació de rescat impulsada per 
Pablo Neruda, arribà a Xile, provinent de França, 
on s’havia hagut d’exiliar la família, ja que el pare, 
Lluís Bru Jardí, era diputat d’ERC. És en aquest 
país on transcorregué tota la seva vida. Tan sols 
arribar-hi, començà els estudis a l’Escola de 
Belles Arts i, en acabar, el 1942, va casar-se amb 
Cristian Aguadé, fill de l’alcalde republicà de 
l’Ajuntament de Barcelona i de la pintora Carme 
Cortés. La seva vinculació amb el Centre Català 
de la capital fou decisiva a l’hora de treballar en 
totes les activitats culturals que allà es gestaven. 
Fou amb Nemesio Antúnez, al Taller 99, que 
s’inicià en la tècnica del gravat, en la qual poste-
riorment excel·lí. Els seus gravats per a  
10 odes per a 10 gravats, de Pablo Neruda (1965), 
considerats una de les seves grans obres, són 
un cant a la figura de la dona i una reivindicació 
que comparteix amb Estampa Popular, grup 
amb el qual també s’implica. Entre el 1964 i el 
1968 imparteix classes a l’Escuela de Arte de la 
Universidad Católica i des del 1958, quan trepitja 
Catalunya per primera vegada des del seu exili, 
exposa periòdicament a Barcelona. 

Mujer con sus partes fou pintat el 1968. Si 
abans les dones feinejaven, ara les prefereix mos-
trar hieràtiques, empresonades en la verticalitat, 
condemnades a la immobilitat i fins i tot, com en 

aquesta obra, sense rostre. Bru, enamorada del 
romànic, on troba la síntesi de l’home, defensarà 
que és quan es dorm o se somia que els éssers 
mostren els seus desitjos i els seus dolors. A més 
de la dona, treballada sobretot a partir de la seva 
admiració per Virginia Woolf o Frida Kahlo, 
l’altre gran eix de reflexió de la seva obra són la 
memòria, la fragilitat i la impotència davant  
la impossibilitat de recompondre el passat. La 
mort de Neruda i el cop d’estat contra Salvador 
Allende la portaran a un treball molt personal 
sobre la Guerra Civil, l’exili i la injustícia social. 
L’escriptura, la fotocòpia, el document i la foto-
grafia es fusionen en les relectures que fa sobre 
figures de la història de l’art, com Velázquez 
o Goya, els retrats funeraris d’El Fayum i els 
desapareguts de les dictadures, o figures com 
María Zambrano, Kafka, Milena Jesenska o Anne 
Frank, amb les quals treballa el seu dolor, que és 
també el de tothom. Susanna Portell

Mujer con sus partes
Acrílic sobre fusta. 91,5 x 61 cm. 1968
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona
MNAC, dipòsit de la Generalitat de Catalunya. Col·lecció Nacio-
nal d’Art, 2020. © Roser Bru, VEGAP, Barcelona, 2022. Fotogra-
fia: Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2022  
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Mari Chordà
Amposta, 1942

Artista polifacètica i activista incansable, Mari 
Chordà ha estat una lluitadora valenta i com-
promesa i ha reivindicat —des de l’última època 
de la dictadura fins a l’actualitat— la igualtat de 
drets per a les dones així com per als col·lectius 
LGTBI. Aquesta militància la va portar a fundar 
el local Llar a Amposta (1968), on va organitzar 
multitud d’actes culturals i socials de caràcter 
polític, i a participar en la fundació de laSal Bar 
Biblioteca Feminista (1977), espai indispensable 
per al desenvolupament del moviment feminista 
a Catalunya. Fou també cofundadora i gestora de 
laSal Edicions de les Dones (1978). 

Amant de la seva llengua, ha publicat diver-
sos llibres de poesia, l’epicentre de la qual són 
el cos femení i la maternitat. Així mateix, com a 
artista multidisciplinària que és, la seva pintura 
i la seva fotografia comparteixen els mateixos 
interessos iconogràfics. D’altra banda, Chordà és 
una de les primeres artistes catalanes que va re-
presentar la sexualitat i el desig femení. Practica 
una pintura no figurativa, de formes orgàniques 
i colors brillants i contrastats i aconsegueix un 
resultat d’una gran força visual en perfecta sinto-
nia amb el contingut subversiu que transmet. Les 
formes sinuoses al·ludeixen a la sensualitat dels 
cossos, sobretot femenins, que viuen la sexualitat 
amb una intensa alegria. D’aquesta manera, les 
polpes, els sucs, els orificis, les protuberàncies, 
la carn... es fan protagonistes d’una pintura que, 
com en gran part de l’abstracció, té en els seus 
títols referències necessàries que donen pistes 
inequívoques sobre la seva significació. Metàfo-
res del coit i la gestació es troben també en les 
seves escultures de fusta policromades i peces 
mòbils, que ella va realitzar inspirada en les 
joguines de la seva filla, desconstruint les idees 
pomposes i esnobs d’alguns col·legues masculins 
i partint de si mateixa, com a dona, mare i artista. 
Representada en l’actualitat per la Galeria Mayo-
ral (Barcelona-París), Chordà finalment està 
rebent, encara que sigui tard, el reconeixement 
que mereix, i importants institucions artístiques 
del país n’han adquirit obres imprescindibles, si 
bé segueix pendent dedicar-li una gran exposició 
antològica. Elina Norandi

Coitus Pop
Acrílic sobre taula. 24,4 x 20 cm. c. 1968
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA © Mari Chordà. Fotogra-
fia: FotoGasull
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Elsa Plaza
Buenos Aires, 1950

Fa estrany trobar dones pintades tan felices com 
les plasmades per Elsa Plaza. Són dones que des-
borden alegria de viure i que gaudeixen i estimen 
el seu cos en completa llibertat. Mitjançant els 
seus cossos amplis i poderosos, que solen aparèi-
xer nus, en roba interior o amb abillaments que 
deixen veure les seves carnositats polposes i sen-
suals, transmeten el seu goig de viure, l’alegria 
de ser dona, d’estar en si mateixa i de no desitjar 
ser una altra, de no anhelar ser en un altre lloc. 
Així, aquestes dones satisfetes de si mateixes i 
de les seves vides, empoderades i gens preocu-
pades per l’opinió aliena, es dediquen a irrompre 
a les cafeteries com locomotores o ballen soles 
al ritme que elles marquen. I com que les seves 
preocupacions són d’un altre ordre, generalment 
creatives i lúdiques, a aquestes dones les tasques 
domèstiques sovint se’ls descontrolen una mica, 
com insinuen els títols d’algunes pintures: Els 
mobles pesen o Els plats volen.

Dins d’aquesta temàtica hi ha dues sèries 
ben diferenciades: Els meus harems i Venus de la 
vaixella bruta. Plaza articula una desconstrucció, 
amarada de sàtira i humor, de la iconografia mi-
tològica en què la deessa de l’amor era la protago-
nista. Tradicionalment, els artistes van emprar 
aquesta figura per mostrar cossos femenins bells 
i perfectes, dirigits a complaure la mirada del 
públic masculí. La Venus de Plaza, per contra, lle-
geix o dibuixa mentre els plats bruts s’acumulen 
a l’aigüera. És una deessa per a ella mateixa, que 
troba plaer en una solitud lliure i sense imposi- 
cions. Mitjançant espais distorsionats, traços ne-
gres diferenciats i colors brillants i contrastats, 
l’artista accentua els aspectes de la joie de vivre 
que es reflecteixen en la seva obra.

La carrera professional d’Elsa Plaza co-
mençà a París als anys setanta del segle xx, fent 
il·lustracions per a les revistes Les Pétroleuses i 
Cahiers du Féminisme i per al diari Rouge. Ja a 
Barcelona, participà com a dibuixant en l’Agenda 
de les Dones, de la LaSal Edicions de les Dones, i 
col·laborà en el Diari de Barcelona, Dunia, Hogar 
y Moda, Ama, Práctica, Círculo de Lectores i Edi-
cions Barataria. Actualment combina la pràctica 
artística amb l’escriptura de novel·les, contes i as-
sajos. La seva obra és present al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya i al Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía. Elina Norandi

Venus de la vaixella bruta
Acrílic sobre paper. 49,5 x 69,5 cm. 2004
Propietat de l’artista
© Elsa Plaza. Fotografia: Lluís Echevarria
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Art

La doctora Elina Norandi, que ha dedicat gran part de la seva llarga 
trajectòria a l’estudi de la iconografia produïda per dones i als dis-
cursos artístics relacionats amb les qüestions de gènere, les sexua- 
litats diverses i la teoria queer, historia, amb la col·laboració d’un 
ampli equip d’especialistes en art, l’activitat de les dones artistes  
a Catalunya des del segle xix fins a l’actualitat. Revisant tots els 
àmbits de les arts visuals —pintura, escultura, ceràmica, art tèxtil, 
fotografia, instal·lacions...—, l’obra elabora una genealogia de l’ex-
periència creativa femenina i mostra més de cent obres produïdes 
en contextos molt diferents, però amb el vincle de coherència d’ha-
ver estat concebudes i realitzades per dones. Com bé s’argumenta en 
el pròleg, el llibre destaca la vida i l’obra de cent dues artistes, moltes 
d’elles poc o gens conegudes, però haurien pogut ser moltes més.
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