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ABSTRACT 

El treball Dones Invisibles té la intenció de posar sobre la taula la feina d’un gran nombre 

de dones artistes oblidades. Tot i que quan pensem en artistes s’acostuma a relacionar-

ho amb homes, realment hi van haver moltes dones que van dedicar-se a l’art. La raó 

per la qual no han obtingut el reconeixement que haurien és pel simple fet de formar 

part del gènere femení. Actualment, la situació està canviant, cada vegada hi ha més 

dones artistes reconegudes i se’n van coneixent més del passat, tot i així, encara queda 

camí per recórrer.  

Paraules clau: dones, invisibles, oblidades, art, reconeixement, gènere femení, canvi. 

 

El trabajo Mujeres Invisibles tiene la intención de poner sobre la mesa el trabajo de un 

gran número de mujeres artistas olvidadas. Aunque cuando pensamos en artistas se 

suele relacionarlo con hombres, realmente han habido muchas mujeres que se 

dedicaron al arte. La razón por la que no han obtenido el reconocimiento que habrían 

de tener es por el simple hecho de formar parte del género femenino. Actualmente, la 

situación está cambiando, cada vez hay más mujeres artistas reconocidas y se van 

conociendo más del pasado, aún así, aún queda camino por recorrer. 

Palabras claves: mujeres, invisibles, olvidadas, arte, reconocimiento, género femenino, 

cambio. 

 

The Invisible woman project has the intention to lay on the table the work of a great 

number of women artists that have been forgotten. Although when we think about artists 

we usually relate it to men, there have been lots of women dedicated to art. The reason 

why they haven’t had the recognisement they should have had is the simple reason of 

being part of the female gender. Nowadays, this situation is changing, there are more 

recognised women artists and we are discovering more from the past, even so, there is 

still a long way to go. 

Keywords: women, invisible, forgotten, art, recognisement, female gender, change. 
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1. JUSTIFICACIÓ 

He escollit fer el Treball de Recerca sobre les dones a l’art perquè des de sempre m’ha 

captivat molt el món de l’art i últimament m’he interessat pel moviment feminista que 

m’ha fet parar més atenció al paper de la dona a la societat. Per tant, aquest treball és 

la perfecta combinació de dos elements amb molta importància per mi. 

A principi de curs, quan ens van donar el paper amb propostes per Treballs de Recerca 

per escollir el TdR no tenia gens clar sobre qué volia fer-lo. Vaig estar pensant-ho molt 

de temps i vaig decidir que volia fer-lo sobre un tema relacionat amb la història, ja que 

és una de les meves assignatures preferides i hi ha molts misteris i curiositats de les 

quals no en som conscients, tot i així, buscava un tema del qual no n’hagues sentit a 

parlar massa. Quan vaig llegir-me per primer cop els temes proposats d’història cap no 

em va cridar massa l’atenció, però amb el temps va haver-hi un que em va fer pensar 

sobre moltes coses, des de com el podria desenvolupar fins a com hi podria aportar jo 

mateixa algo al tema, aquest és el de “Les dones i l’art”.  

I què és el que em va interessar d’aquest tema? Des de petita l’art ha format part de la 

meva vida, des de sempre m’ha encantat pintar i dibuixar, la història és un tema molt 

interessant i també m’agradava la idea d’incorporar a la dona en el meu treball. Tot i 

així, el que realment va fer decidir-me per aquest tema va ser el fet que si a molts de 

nosaltres ara ens preguntessin sobre quantes dones artistes coneixem, probablement 

no en sabem anomenar més de 5. És aquest desconeixement i curiositat el que em va 

motivar a voler aprendre’n més. També, quan parlava amb amics i família sobre el 

treball, molts d’ells interpretaven el títol com a un treball basat en la figura de les dones 

com a muses i no com a les artistes. Aquest fet, va fer-me veure com realment la gent 

relaciona el fet de ser artista amb els homes, la poca educació que se’ns ha donat sobre 

les dones en aquest i molts altres mons culturals i la quantitat de dones que s’han dedicat 

a l’art i no han sigut reconegudes, no perquè no tinguessin talent, sinó perquè no van 

tenir ni se’ls hi va donar les mateixes oportunitats que els homes. 
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2. INTRODUCCIÓ 

Primer de tot, com que l’art és molt extens cal aclarir que aquest treball es centra 

sobretot en la pintura i l’escultura, amb alguna excepció d’arquitectura. Per tant, quan 

es parla d’artistes es refereix a persones destacades dins d’aquestes branques 

artístiques.  

L’objectiu principal que té aquest treball és el de informar i donar a conèixer que hi ha 

hagut moltes dones artistes a qui no se’ls hi ha donat el reconeixement suficient per les 

seves obres pel simple fet de ser dona. M’interessa que la gent se’n conscienciï, ja que 

encara existeixen diferències per sexe i gènere en l’art i en molts altres àmbits de la 

societat, i s’ha de deixar de sexualitzar la figura de la dona, de menysprear-la i de no 

donar-li les mateixes oportunitats que els homes.  

Les hipòtesis plantejades són: com ha influït l’art en la visió que se’n té de les dones? 

Realment, a l’actualitat segueix sent difícil per a una dona fer-se un lloc en el món de 

l’art? Falta molt de camí a recórrer per aconseguir la igualtat en aquest camp artístic? 

A la part teòrica o escrita del treball, s’hi inclou l’evolució de les dones artistes al llarg de 

la història, amb informació sobre cada època i període per situar històricament cada fet 

i artista anomenada. A més, he hagut de buscar en diferents enciclopèdies i pàgines 

d’internet la correcta cronologia dels diferents moviments i corrents. També, s'explica 

perquè no hi ha moltes dones artistes conegudes, les causes i conseqüències, i la 

imatge que l’art ha donat sobre la dona, amb els prejudicis i idees que els homes artistes 

han volgut donar a veure a través del seu art. També, basant-me en el llibre Arts 

d’Història de l’Art, que s’utilitza al meu institut, es veurà realment en un llibre acadèmic 

quantes dones artistes s’hi inclouen. 

Per l’altra banda, he portat a terme dues entrevistes. La primera, és una entrevista a 

dues dones artistes que tenen una botiga i escola d’art a Malgrat de Mar, la Gemma 

Samper Nugué i la Blanca Bonastre Samper, amb la intenció de poder entendre com és 

actualment el món de l’art. La segona, és una entrevista feta a Laura Borràs i Castanyer, 

antiga consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya i actual diputada al Congrés 

dels Diputats. Aquesta segona entrevista ens servirà per veure quines millores s’estan 

fent en el sistema per obtenir la igualtat, especificament en el camp de la cultura. 

Finalment, com ja he anomenat en la justificació, sempre m’ha agradat dibuixar i per 

aquesta raó he volgut incorporar en el treball un dibuix fet per mi que faci honor a una 

d’aquestes dones artistes. 
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3. HISTÒRIA I EVOLUCIÓ DE LES DONES ARTISTES 

Quan van començar a aparèixer dones artistes? Aquesta és la qüestió que he volgut 

resoldre per començar el meu treball. Per solucionar-la he hagut de buscar les dones 

artistes que van haver-hi en cada període i situar-les històricament, començant per la 

primera de la qual se’n té documentació que en confirma la seva existència. Amb això 

es podrà veure l’evolució fins a l’actualitat de les artistes i els obstacles amb els que 

s’han trobat.    

Edat Antiga: és el període de la història que agrupa tots aquells esdeveniments succeïts 

entre el naixement de l’escriptura, l’any 3300 a.C. a Mesopotàmia, i la caiguda de l’Imperi 

Romà el 476 d.C. D’aquesta època els trets característics varien segons la localització, 

tot i així, en general és considerada l’època de l’aparició de les primeres i antigues 

civilitzacions, del naixement de bona part de les ciències i arts, i de gran expansió 

demogràfica amb la creació d’imperis. En quant a l’art, ens podem fixar en el de 

Mesopotàmia i Egipte, situat al Pròxim Orient i que canvia segons la civilització de la 

qual parlem, l’art clàssic de Grècia entre el segle VII a.C. i l’any 31 a.C. i l’art clàssic de 

Roma dels segles III a.C. fins al V d.C. 

• Antiga Grècia i Imperi romà: Anaxandra, pintora grega del segle III a.C. filla del 

també pintor Nealces, fou nomenada pel teòleg Climent d’Alexandria en una de 

les seves obres anomenada Stromateis. Actualment no se’n conserva cap de les 

seves obres ni se’n té més informació. Plini el Vell, intel·lectual romà, va citar en 

el seu llibre Naturalis Historia a Helena d’Egipte, pintora grega del segle IV a.C. 

filla del pintor Timó d’Egipte, per la seva obra “La batalla d’Issos” de la qual se’n 

conserva el mosaic a Pompeia. També va anomenar a aquelles qui ell 

considerava les 6 dones artistes més importants de l’antiguitat. Aquestes van 

viure entre l’Antiga Grècia i l’Antiga Roma i són: Timareta, filla del pintor i escultor 

Micó d’Atenes a qui Plini atribueix la pintura d’una Diana1 a Efes2, Aristarete, filla 

de Nearc i pintora d’un retrat d’Asclepi3, l’escultora Iaia de Cízic o també 

coneguda com a Màrcia Severa, Irene, Calipso i Olímpia. De les últimes tres no 

se’n té informació i de cap de les 6 dones artistes se’n conserva cap obra original, 

tot i així, hi ha hagut alguns artistes que les van representar. 

 

 
1 Diana és la deessa dels boscos i la caça de la mitologia romana. 
2 Efes va ser una de les dotze ciutats principals de Jònia (actual Turquia). 
3 Asclepi fou el déu de la medicina en la mitologia grega. 
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A l’esquerra, mosaic d’Helena d’Egipte “La batalla d’Issos” (333 a.C.); Pompeia, Itàlia. A 

la dreta, Giovanni Boccaccio  “il·lustració de Màrcia Severa” (1374); De mulieribus claris, 

Biblioteca Nacional de França 

Edat Mitjana: període situat entre l’edat Antiga i l’edat Moderna que comença l’any 476 

(segle V) amb la caiguda de l’Imperi Romà i acaba l’any 1453 (segle XV) amb la caiguda 

de Constantinoble. Està formada per l’Alta Edat Mitjana (segle V fins al segle X) i la 

Baixa Edat Mitjana (del segle XI fins al segle XV). En general, és coneguda com l’època 

d’endarreriment cultural i social, a causa de la ruralització i la feudalització, fortes crisis 

i una cultura reservada a les persones relacionades amb l’Església. Durant aquest 

període va haver-hi l’art bizantí, situat principalment a la part oriental de l’Imperi Romà 

durant els segles V fins al XV, l’art islàmic que tenia influència per tot el Pròxim Orient, 

Àsia i Àfrica i va començar el segle VII fins a l’actualitat, l’art mudèjar, que és l’art islàmic 

que va arribar a la Península Ibèrica i va durar entre els segles XII fins el XV, l’art 

preromànic que va ocupar tota Europa durant els segles V fins el XI, l’art romànic que 

també va ocupar tota Europa però durant els segles X fins el XIII i l’art gòtic, 

principalment arquitectònic, que es va estendre per l’Europa occidental entre els segles 

XII fins el XVI4. 

• Segle V fins el XV- art preromànic: cap a l’any 975, la monja Ende (segles X- XI) 

amb l’ajuda del miniaturista Emeteri i el copista Sènior, va fer el “Beat de Girona”, 

un manuscrit miniat firmat que el 1078 va passar a la catedral de Girona. Aquesta 

obra pertany a l’art preromànic, més concretament, al mossàrab (segles X- XI) 

on les miniatures5 hi tenien molta importància. Un nombre indeterminat de 

miniatures es diu que podrien haver estat fetes per dones monges als monestirs 

femenins. A part d’aquesta miniatura, també està firmada “l’Estola de Sant 

Narcís”, la qual es creu que va ser feta per l’abadessa Maria de Santa Maria de 

les Puelles de Girona. 

 
4 Aquestes cronologies són només per situar-nos, ja que no són lineals ni cronològicament 
iguals a tot arreu. 
5 Miniatura: pintura que ilustra o decora un còdex (llibre antic escrit a mà). 
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A l’esquerra, Ende “Beat de Girona” (975); Museu de la Catedral de Girona, Espanya. 

A la dreta, Santa Maria de les Puelles de Girona “Estola de Sant Narcís” (segle X); 

Basílica de Sant Feliu de Girona, Espanya 

• Segle X fins el XIII- art romànic: amb l’arribada d’aquest nou art, el tapís va 

popularitzar-se a Europa. Era tradicionalment una feina de dones, per tant, 

encara que molts hagin passat a la història com a anònims es pensa que molts 

tapissos van ser fets per dones. Un tapís molt popular és el “Tapís de Bayeux” 

el qual, segons les llegendes, va ser fet per la reina Matilde de França (943- 992) 

però el qual es creu que va ser fet per monges. També, el segle passat es va 

trobar dins d’un reliquiari de la Catedral de la Seu d’Urgell un brodat fet el segle 

XII. S’anomena “Penó de sant Ot” i està firmat per la que va ser una noble 

brodadora anomenada Elisava (1100- 1122). 

  

A l’esquerra, Matilde de França “Tapís de Bayeux” (segle XI); centre Guillaume le 

Conquérant, antic seminari a Bayeux, França. A la dreta, Elisava “Penó de Sant Ot” 

(segle XII); Museu del Disseny de Barcelona (DHUB), Espanya 

• Del segle XIII fins el XVI- art romànic i gòtic: al llarg de l’Edat Mitjana els gremis 

van anar fent-se més populars. Les agrupacions gremials eren un grup de 

persones que es dedicaven al mateix ofici, i va ser durant el segle XIII quan 
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aquests van començar a desenvolupar el treball artístic, al igual que qualsevol 

altre treball. En la seva majoria, només acceptaven a homes, però com que eren 

feines d’àmbit familiar, a vegades les dones també hi participaven, per aquesta 

raó, molts noms de dones artistes que ens han arribat a dia d’avui eren filles de 

mestres6. En cas que els mestres no tinguessin un fill que heretés la feina, era 

heretat per la vídua o casaven les filles amb artistes reconeguts o aprenents 

seus. Un d’aquests casos és el de Sabina de Steinbach (segles XIII- XIV), a qui 

se li atribueixen les escultures de l’església del portal meridional de la catedral 

d’Estrasburg, filla d’un mestre escultor. L’any 1955 es va descobrir per casualitat 

un mural al fresc del segle XIV al Real Monasteri de Santa Clara a Zamora, i 

encara que estigui majoritàriament borrat s’hi veu la signatura d’una monja 

anomenada Teresa Dieç. També, és durant el segle XV on la monja Caterina 

Vigri (1413- 1463), actualment coneguda com a Santa Caterina de Bolonya, va 

pintar obres en manuscrits que s’han conservat gràcies a la seva condició de 

Santa. 

 

Sabina de Steinbach “El Temptador i les verges boges” (segles XIII i XIV); Catedral 

d’Estrasburg, França 

Edat Moderna: època que comprèn tots aquells fets ocorreguts entre l’any 1453 amb la 

caiguda de Constantinoble i el 1789 amb l’inici de la Revolució Francesa. Aquest 

període, va tenir una perspectiva molt diferent comparada amb la de l’Edat Mitjana, 

basant-se en els valors de progrés, comunicació i raó. Es busca inspiració en l’Edat 

Antiga, s’imposen les monarquies absolutes i la ciència i la tecnologia comencen a 

guanyar prestigi. Aquesta època està formada per tres moviments artístics: el 

Renaixement, nascut a Itàlia i estès per tota Europa a través dels artistes vagi (viatgers) 

durant el segle XVI, el Barroc, amb seu principal a Roma i molta influència a Espanya i 

Itàlia durant els segles XVII i XVIII, i el Rococó, amb molta importància a França i 

 
6 Mestre: home expert en un ofici concret que l’ensenyava a un aprenent o deixeble. 
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Alemanya el segle XVIII. 

 

• Segle XVI- Renaixement: és un moviment artístic i cultural en que es veuen 

reflectits els ideals del moviment humanista, per aquesta raó, l’art comença a 

separar-se del món dels tallers. L’art passa a ser considerat “ofici liberal7” i en 

alguns països com Itàlia va començar a integrar-se a l’educació dels joves de 

l’aristocràcia amb nocions elementals o tècniques menors de dibuix i pintura. Els 

gèneres considerats femenins com les flors, les natures mortes o els retrats van 

ser infravalorats. Va ser durant aquesta època quan Sofonisba Anguissola 

(1532- 1625) va anar guanyant fama fins a convertir-se en alumna informal de 

Michelangelo i pintora de la cort de Felip II de Castella, tot i així, per la seva 

condició de dona no va poder vendre els seus quadres i va haver de centrar-se 

en el retrat. Cap als mateixos anys es coneix a Caterina Van Hemessen (1528- 

1588) primera pintora flamenca coneguda i Marietta Robusti (1554- 1590) la qual 

no va obtenir tanta fama ja que la seva obra sempre va quedar a l’ombra de la 

del seu pare, Tintoretto, per el qual va treballar. També trobem a Lavinia Fontana 

(1552- 1614), filla d’un dels líders de l’Escola Bolonyesa8, i de les poques que es 

dedicava a mantenir la seva família, ja que, el seu marit s’encarregava de la 

casa. 

  

A l’esquerra, Sofonisba Anguissola “Autoretrat al cavallet” (1556); Castell de Łańcut, 

Polònia. A la dreta, Marietta Robusti “Autoritratto della tintoretta alla spinetta” (1580); 

Galeria Uffizi, Itàlia 

• Segles XVII i XVIII- Barroc: va ser un corrent artístic que va influir en tots els 

àmbits de les arts i que ha estat definit com a complex i extravagant. Durant 

 
7 Ofici liberal: no manual. 
8 Escola artística sorgida a Bolonya, Itàlia, entre els segles XVI i XVII que reunia a molts dels 

artistes més importants de l’època. 
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aquest temps es van popularitzar les acadèmies9 on un dels elements bàsics 

pels artistes era l’estudi anatòmic, el qual estava prohibit al públic femení per 

raons de moralitat. A més, a les dones se’ls hi va tancar les portes als temes més 

prestigiosos com la pintura religiosa i històrica. Eren molt poques les artistes que 

van aconseguir ser reconegudes com a acadèmiques. Una d’aquestes 

excepcions va ser Artemisia Gentileschi (1593- 1654), la principal dona artista 

barroca, que va aconseguir entrar a la prestigiosa Acadèmia de Belles Arts de 

Florència. Artemisia va ser de les poques a qui se li va reconèixer el gran talent 

de les seves obres durant el seu temps, tot i que, se’n parlava d’ella com “una 

ànima d’home en un cos de dona” per la seva tècnica artística i les imatges de 

violència mostrades en els seus quadres. També destaquen la pintora flamenca 

Clara Peeters (1588- 1621) especialitzada en el gènere de la natura morta10, 

Judith Leyster (1609- 1660), primera pintora professional de Haarlem, ciutat dels 

Països Baixos, Elisabetta Sirani (1638- 1665), una de les últimes representants 

de l’Escola Bolonyesa del segle XVII, Josefa de Óbidos (1630- 1684), una de les 

poques pintores portugueses destacades, i Luisa Roldán (1652- 1706) 

popularment coneguda com “la Roldana”, primera escultora espanyola 

registrada. 

  

A l’esquerra, Artemisia Gentileschi “Self-Portrait as the Allegory of Painting” (1639); 

Real Col·lecció al Hampton Court Palace, Regne Unit. A la dreta, Luisa Rolán “Els 

primers passos de Jesús” (1601-1700); Museu de Guadalajara, Espanya 

• Segle XVIII- Rococó: aquest moviment artístic va néixer a França com a 

conseqüència del canvi de vida de la cort reial del rei Lluís XV. Per aquesta raó, 

aquest estil estava al servei de l’aristocràcia i la burgesia. El retrat era molt 

 
9 Acadèmia: lloc o escola on s’estudia la pràctica de certes arts. Van ser molt importants i tenien 

molta influència. 
10 Natura morta: gènere pictòric format per totes aquelles representacions d’objectes (animals 

morts, menjar, flors, etc.) en un espai determinat. 
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utilitzat pels artistes de l’època, que volien reflectir l’elegància i l’artificialitat de la 

vida senyorial i cortesana de palau. Algunes artistes femenines van ser Henrietta 

Johnston (1674- 1729), Rosalba Carriera (1675- 1757), Françoise Duparc (1726- 

1778) i Ulrika Friedrika Pasch (1735- 1796). Més endavant, també van destacar 

Adelaïde Labille-Guiard (1749- 1803) i  Élisabeth Vigée Le Brun (1755- 1842), 

però se les ha considerat més neoclassicistes. Rosalba Carriera, la més 

destacada de totes, és coneguda per ser la pionera dels retrats en pastel i d’una 

tècnica de pintura sobre ivori molt valorada a l’època. Henrietta Johnston, tot i 

ser francesa, va emigrar a Nord-amèrica on va viure en la pobresa i va dedicar-

se a cuidar del seu marit i els seus fills. Amb la mort del seu marit, va començar 

a pintar quadres per guanyar diners i amb un talent innat va convertir-se en la 

primera dona pintora que va exercir com a artista nord-americana 

professionalment. Ulrika Fredrika Pasch va ser una miniaturista sueca molt 

important, i Françoise Duparc, que tenia un pare escultor, va crear 41 obres que 

va deixar en el seu testament però de les quals només se’n coneixen quatre. 

  

A l’esquerra, Rosalba Carriera “Self-Portrait as Winter” (1731); Gemäldegalerie Alte 

Meister, Alemanya. A la dreta, Henrietta Johnston “Henriette Charlotte Chastaigne” 

(1711); Gibbes Museum of Art, Estats Units 

Edat Contemporània: comprèn des del començament de la Revolució Francesa, l’any 

1789, fins a l’actualitat. Aquest període està caracteritzat per la seva complexitat i els 

seus constants canvis socials, d’aquesta manera, hi ha experts que el subdivideixen 

segons el segle o segons alguns esdeveniments molt importants. Hi ha hagut dues 

guerres mundials, genocidis, guerres civils, s’ha creat la Declaració dels Drets Humans, 

la ONU, la UE, etc. Per tant, l’edat Contemporània és una època que es caracteritza per 

les grans transformacions demogràfiques, socials, tecnològiques, econòmiques, 

polítiques i artístiques. En tot el període s’ha tingut la visió de l’alliberament de l’art, 

juntament amb la llibertat d’expressió i una actitud provocadora en molts corrents. Molts 
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d’aquests, apareixen cada cop amb més rapidesa fet que provoca que s’influencïin, es 

contraposin constantment i que molts artistes en formin part en més d’un.  

• Segles XVIII i XIX- Neoclassicisme: aquest estil artístic apareix com a reacció a 

l’exageració i opulència del Barroc i Rococó i s’inspira en l’art clàssic de Grècia i 

Roma, combinat amb l’esperit de la Il·lustració, moviment que estava proliferant 

en aquell moment. Neix a França però també té molta importància a Anglaterra 

i Itàlia. Algunes de les artistes neoclassicistes més importants van ser Angelika 

Kauffmann (1741- 1807), Marie Gabrielle Capet (1761- 1818), Marie-Guillemine 

Benoist (1768- 1826), Marie-Denise Villers (1774- 1821) i Adelaïde Labille-

Guiard i  Élisabeth Vigée Le Brun que ja han aparegut al Rococó. Algunes 

d’aquestes artistes, com Élisabeth Vigée Le Brun i Adelaïde Labille-Guiard, van 

aconseguir entrar a l’Acadèmia Reial de Pintura i Escultura de França, tot i la 

desaprovació d’alguns homes i les constants comparacions que la gent feia de 

les dues. Élisabeth Vigée Le Brun és considerada la dona artista més important 

de l’època, sobretot per la gran influència que va tenir sobre la cort reial francesa 

abans de la revolució. La majoria de les obres d’aquestes dones artistes eren 

retrats, però també hi ha casos, com el d’Angelika Kauffmann, que va decidir 

marcar la diferència i realitzar obres històriques, el gènere pictòric més prestigiós 

del moment. Parlant de marcar la diferència, va ser Marie-Guillemine Benoist qui 

va fer la primera pintura de la història contra el racisme i a favor de l’emancipació 

de la dona, l’anomenat “Retrat d’una negra” (1800). Algunes d’aquestes dones 

artistes venien de famílies aristòcrates, en canvi, Marie Gabrielle Capet era filla 

d’un servent.  

  

A l’esquerra, Marie-Guillemine Benoist “Retrat d’una negra” (1800); Museu del Louvre, 

França. A la dreta, Élisabeth Vigée Le Brun “Marie-Antoinette amb la rosa” (1783); Palau 

de Versalles, França 
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• Segles XVIII i XIX- Romanticisme: sorgeix com a contraposició al càlcul i 

harmonia del Neoclassicisme, i es basa en l’exaltació de l’individu, la defensa 

dels sentiments i la necessitat d’explorar nous camps i cultures. Aquest 

moviment s’origina a Alemanya i s'escampa per bona part d’Europa. En el món 

de la pintura romàntica no hi destaquen moltes dones, de fet, la única que es 

coneix és Maria Alberti (1767- 1812). Era infermera però també pintora amiga de 

Novalis, escriptor i filòsof alemany. Gràcies a Novalis va conèixer a Philipp Otto 

Runge, el pintor més important del romanticisme alemany, a qui ella va influïr. 

Més tard va convertir-se al catolicisme i va entrar en un convent de Münster, 

Alemanya, on actualment s’hi troben totes les seves obres. 

• Des de l’any 1848 fins a finals del segle XIX- Realisme: s’hi representen 

situacions quotidianes, problemes i injustícia social, mostrant la realitat del 

moment causada per la Revolució Industrial. Aquest moviment, al igual que els 

que el seguiran, va tenir com a seu París. Hi destaquen tres dones artistes, dues 

d’elles són finlandeses, Elin Danielson-Gambogi (1861- 1919) i Helene 

Schjerfbeck (1862- 1946), i la francesa Rosa Bonheur (1822- 1899). Les dues 

artistes finlandeses van coincidir en un grup anomenat “generació de germanes 

pintores” que va sorgir amb la revolta del Gran Ducat Finlandés contra el tsar 

Nicolau II de Rússia, i que tenia la intenció de mostrar el nacionalisme finlandès. 

Gràcies a aquesta situació les dones finlandeses van començar a rebre classes 

i a dedicar-se a l’art professionalment. Elin Danielson va entrar a l’Acadèmia 

Colarossi11, a París, i va treballar amb nus masculins i femenins. També, Elin va 

ser una de les poques dones artistes que després de casar-se amb un pintor no 

va deixar de crear obres, més aviat, el seu marit i ella s’influenciaven mútuament. 

Per l’altre banda, Rosa Bonheur va ser la pintora realista més destacada de 

l’època per la seva gran traça pels temes rurals i d’animals i va tenir relacions 

amoroses amb dues pintores, Nathalie Micas (1824- 1889) i Anna Elisabeth 

Klumpke (1856- 1942). 

 

 
11 Acadèmia Colarossi: escola francesa creada per l’escultor italià Filippo Colarossi, que 

acceptava a dones i se’ls hi permetia dibuixar nus, com a alternativa a la conservadora École 
des beaux-arts 
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A l’esquerra, Rosa Bonheur “Llaurant als Nivernais” (1849); Museu d’Orsay, 

França. A la dreta, Elin Danielson “Girl with cats in a summer landscape” (1892); 

desconegut 

• Des de l’any 1860 fins a finals del segle XIX- Impressionisme: les seves 

característiques principals eren la teoria dels colors primaris i complementaris, la 

pinzellada solta i el plein air, que és quan es pinta a l’aire lliure. Berthe Morisot 

(1841- 1895), pintora francesa, va ser la primera artista femenina en unir-se al 

moviment impressionista, tot i que, va haver de lluitar tota la seva vida contra els 

prejudicis socials que no deixaven a les dones dedicar-se a l’art. Era coneguda 

per la seva extraordinària sensibilitat artística i per les seves escenes familiars. 

També, Mary Cassatt (1844- 1926) va destacar amb les seves obres d’escenes 

relacionades amb la maternitat i la infància molt intimistes. A part de pintar, i 

gràcies a que venia d’una família rica americana, va vendre moltes obres 

provinents de París d’aquest període a grans famílies dels Estats Units, per això, 

actualment hi ha moltes obres impressionistes a Nord-Amèrica. No va poder 

entrar a l’Acadèmia de Belles Arts de París ja que les dones tenien vetada 

l’entrada pels nus masculins, però tot i així, és considerada una de les millors 

gravadores del segle XIX. Altres artistes impressionistes van ser Marie 

Bracquemond (1840- 1916), a qui el seu marit va fer deixar de pintar per enveja 

a l’èxit, Eva Gonzalès (1849- 1883), alumna i model del pintor Édouard Manet, 

Laura Knight (1877- 1970), qui va ajudar a donar importància a l’Impressionisme 

anglès i al reconeixement a les dones artistes. Dins de l’Impressionisme també 

s’hi inclou una de les escultores franceses més importants i talentoses dels últims 

segles, Camille Claudel (1864- 1943). 
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A l’esquerra, Berthe Morisot “Summer’s Day” (1879); National Gallery, Regne Unit. A la 

dreta, Mary Cassatt “Portrait of the Artist” (1878); Metropolitan Museum of Art “the MET”, 

Estats Units 

• Entre l’any 1880 fins a principis del segle XX- Postimpressionisme: no va ser un 

moviment molt definit ja que tenia la intenció tant de ser una extensió de 

l’Impressionisme com de crear noves formes d’expressió. A causa d’aquesta 

incertesa, la majoria dels artistes d’aquest moviment es poden incloure també en 

altres. Suzanne Valadon (1865- 1938), era molt pobre i va fer-se model per a 

molts artistes reconeguts postimpressionistes com Henri de Toulouse-Lautrec o 

Edgar Degas. Amb tots aquests grans artistes al voltant i sent gran amiga de la 

primera dona galerista de la història, Berthe Weill (1865- 1951), finalment va 

decidir dedicar-se a l’art. Emily Carr (1871- 1945), artista canadenca, s’inspirava 

en la natura i en la cultura indígena per les seves obres i, més endavant, també 

va destacar en l’Expressionisme. Anne Estelle Rice (1877- 1959) va ser 

il·lustradora d’una revista de Filadèlfia i del diari britànic Rhythm que també va 

destacar en el Fauvisme. També tenim a Vera Rockline (1896- 1934), pintora 

russa que va destacar pels nus femenins. 

  

A l’esquerra, Suzanne Valadon “Self-Portrait” (1898); The Museum of Fine Arts, Estats 

Units. A la dreta, Vera Rockline “Sleeping Nude” (data desconeguda); col·lecció privada 
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• Des del 1885 fins a principis del segle XX- Simbolisme: va néixer a França i 

Bèlgica com a moviment literari, però es va estendre ràpidament a altres 

branques de la cultura. Pren inspiració de l’art romàntic utilitzant temes bíblics o 

mitològics. Especialment en aquest moviment, la dona, tant des d’una 

perspectiva angelical com endemoniada, va ser un tema molt utilitzat, tot i així, 

de dones artistes simbolistes només en destaquen dues, Margaret MacDonald 

Mackintosh (1864- 1933), que també va formar part del Modernisme, i Romaine 

Brooks (1874- 1970). Margaret MacDonald era una artista i dissenyadora 

anglesa que va anar a viure a Escòcia on va entrar a la Glasgow School of Art, 

un cercle d’artistes i dissenyadors molt influents. Junt amb la seva germana, 

Frances MacDonald (1873- 1921), va obrir un estudi a Glasgow on treballaven 

fent obres innovadores inspirades en l’art celta i el folklore. Es va casar amb 

Charles Rennie Mackintosh, conegut per ser l’arquitecte més famós d’Escòcia, i 

tot i que, al mateix Charles li agradaven molt les obres de la seva dona, la seva 

fama va marginar a ulls de la societat la de la Margaret. Per l’altre banda, 

Romaine Brooks va anar a Roma a estudiar art on era la única dona del grup i 

va passar-ho molt malament sent ridiculitzada i assetjada sexualment per alguns 

dels seus companys. És coneguda pels tons grisos utilitzats en totes les seves 

obres i els seus retrats on hi apareixen dones andrògines o vestides com homes. 

  

A l’esquerra, Margaret McDonald “The Mysterious Garden” (1911); Scottish National 

Gallery of Modern Art, Escòcia. A la dreta, Romaine Brooks “La France Croisée” (1914); 

Smithsonian National Portrait Gallery, Estats Units 

• De l’any 1890 fins al començament del segle XX- Modernisme: s’origina a 

l’aristocràcia i l’alta burgesia d’Europa. Segons el país, el Modernisme va rebre 

noms diferents, com Art Nouveau a França i Bèlgica, Stile Liberty a Itàlia, 

Jugendstil a Alemanya o Sezessionstil a Àustria, però tots tenien l’objectiu 

principal de trencar amb la tradició i aprofitar els avenços tecnològics i industrials 
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per crear formes més refinades. Dins del grup de dones artistes del Modernisme 

s’hi inclouen Helen Stratton (1867- 1961), Jessie Marion King (1875- 1949), 

Lluïsa Vidal i Puig (1876- 1918), Wilhelmina Weber Furlong (1878- 1962), Gerda 

Wegener (1886- 1940), Mily Possoz (1888- 1968) i Virginia Frances Sterrett 

(1900- 1931). Helen Stratton, Jessie Marion King i Virginia Frances Sterrett van 

dedicar-se a la il·lustració de llibres, majoritàriament infantils. Wilhelmina Weber 

Furlong va ser la primera pintora del modernisme nord-americà, dins del qual va 

lluitar contra els realistes que s’oposaven a les dones artistes professionals i va 

ser pionera en la representació de bodegons. Mily Possoz va formar part de la 

primera generació de pintores modernistes portugueses, tot i que, més endavant 

també va influenciar-se pel Surrealisme i el Fauvisme. Lluïsa Vidal i Puig va 

néixer en una família burgesa barcelonina que es dedicava a l’art. A part de la 

pintura, va haver de cuidar a la seva mare i a algunes germanes, i va vincular-

se amb grups feministes com la revista Feminal o l’Institut de Cultura i Biblioteca 

per a la Dona. Per desgràcia, quan va morir alguns dels seus quadres, com el 

retrat de la dona de Miquel Utrillo, van ser atribuïts al pintor Ramon Casas. Per 

l’altre banda, Gerda Wegener va ser una exitosa pintora i il·lustradora eròtica 

danesa. Va ser molt criticada i, tot i que molts consideraven que tenia més talent 

que la seva parella, Einar Mogens Wegener, la Gerda va decidir apartar l’art per 

recolzar al seu marit en la transició cap a dona transsexual.  

  

A l’esquerra, Lluïsa Vidal i Puig “Retrat de Carlota Vidal” (1906); Museu Nacional 

d’Art de Catalunya, Espanya. A la dreta, Gerda Wegener “Lili Elbe” (1928); 

col·lecció privada 

• Finals del segle XIX fins a mitjans del XX- art naïf: és caracteritzat pels colors 

vius i l’espontaneïtat. L’artista més coneguda és Anna Mary Moses (1860- 1961), 

coneguda com a Grandma Moses, que va començar a dedicar-se a l’art a una 

edat avançada i va aconseguir molt d’èxit. Altres dones importants del corrent 

van ser Olga Sacharoff (1889- 1967), que a causa de la Primera Guerra Mundial 
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va anar a viure amb el seu marit a Barcelona, Maria Prymachenko (1909- 1997) 

i Djanira da Motta e Silva (1914- 1979). La representant d’aquest corrent a 

Catalunya és Carme Rovira i Fortuny (1907- 1985) que té un carrer dedicat a ella 

a Vilassar de Mar. 

  

A l’esquerra, Anna Mary Moses “Checkered house” (1943); col·lecció privada. A la dreta, 

Djanira da Motta e Silva “O circo” (1944); Museu Nacional de Belas Artes, Brasil 

Primeres Avantguardes: aquestes noves tendències van aparèixer en els grans centres 

artístics d’Alemanya, Àustria, Suïssa, Holanda, Rússia, Nova York i França, 

concretament París, entre els anys 1905 i 1945. L’avantguarda artística es basava en 

enfrontar-se a situacions preestablertes i acceptades a través de l’art, per això, tots 

aquells qui hi van participar al principi van patir rebuig social, però amb els temps han 

assolit un reconeixement molt important.  

• Del 1905 fins el 1945- Fauvisme: és el primer moviment d’avantguarda i rep el 

nom de la paraula francesa fauve que vol dir “fera”. El nom representa la violència 

cromàtica, intensitat i màxima expressivitat que es buscava. Nadežda Petrović 

(1873- 1915) va ser una pintora i fotògrafa d’origen serbi a la qual se la considera 

la pintora més important d’aquest període en el seu país, tot i així, amb el 

començament de la Primera Guerra dels Balcans va deixar l’art per fer 

d’infermera voluntària. Guan Zilan (1903- 1986), va ser una de les primeres 

pintores en introduir el Fauvisme a la Xina i era coneguda per utilitzar tècniques 

i estils occidentals a la pintura tradicional xinesa. Després del començament de 

la Revolució Cultural va deixar de pintar, i amb una Xina comunista, va ser 

oblidada. Migishi Setsuko (1905- 1999) va ser una artista japonesa pionera en la 

incorporació de l’estil artístic occidental a la pintura japonesa, que també va 

col·laborar amb organitzacions feministes japoneses.  
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A l’esquerra, Nadežda Petrović “Resnik” (1904); The Pavle Beljanski Memorial Collection, 

Sèrbia. A la dreta, Guan Zilan “Portrait of a Girl” (1929); National Art Museum of China, 

Xina 

• De l’any 1905 fins el 1945- Expressionisme: es caracteritza pels trets estilístics 

de colors foscos, línies trencades i formes corbades. Per a molts, aquest 

moviment és visionari i místic ja que donava importància a l’experiència espiritual 

i emocional que els artistes tenien de la realitat. Va situar-se generalment a 

Alemanya i va tenir dos grups d’artistes, Die Brücke (El Pont) i Der Blaue Reiter 

(El Genet Blau). L’any 1920 va sorgir la Nova Objectivitat, en la que els artistes 

expressionistes pintaven amb molt detall i actitud de denúncia l’angoixa de 

l’home de la postguerra. Marianne von Werefkin (1860- 1938), va començar a 

pintar de molt jove, però quan va començar a sortir amb el pintor Alexei 

Jawlensky va deixar-ho i es va dedicar a la difusió de les obres de la seva parella. 

En adonar-se de la situació, va deixar-lo i va tornar a pintar, però la història 

sempre l'ha posat a l’ombra de Jawlensky. Käthe Kollwitz (1867- 1945) va patir 

ansietat i la mort de molts familiars a la guerra, i això es reflecteix en les seves 

obres. A l’època nazi va rebre amenaçes i no la van deixar pintar, tot i així, els 

nazis van utilitzar sense el seu permís una de les seves obres com a propaganda. 

Ellen Thesleff (1869- 1954) és coneguda per ser una de les impulsores de l’art 

modern i d’avantguardes a Finlàndia. Gabriele Münter (1877- 1962) va formar 

part del grup Der Blaue Reiter amb els quals va fer varies exposicions. Maggie 

Laubster (1886- 1973) i Irma Stern (1894- 1966), pintores sud-africanes, són les 

que van introduir l’Expressionisme a Sud-àfrica i Anita Malfatti (1889- 1964) va 

ser molt controvertida a l’època per introduir tècniques i estils occidentals a la 

pintura brasilenya. 
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A l’esquerra, Käthe Kollwitz “Outbreak” (1908); British Museum, Regne Unit. A la dreta, 

Gabriele Münter “Autoretrat” (1908); Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, Espanya 

• Des del 1906 fins el 1930- Noucentisme: aquest moviment es concentra 

principalment a Catalunya. Es busca inspiració en el classicisme i el 

mediterranisme i la figura de la dona va ser molt recorrent combinada en 

harmonia amb la natura. De pintores noucentistes només en destaquen dues, 

Manolita Piña de Rubies (1883- 1994) i Laura Albéniz Jordana (1890- 1944). 

Manolita Piña és una artista que va deixar de pintar en quant es va casar amb el 

pintor i escultor Joaquim Torres i García. Per l’altre banda, Laura Albéniz, 

il·lustradora i pintora catalana, és coneguda per ser la precursora de l’Art Déco 

a Catalunya junt amb el pintor Xavier Gosé i Rovira.  

 

Il·lustració de Laura Albéniz a la portada de la revista D’ací i d’allà (1921) 

• Del 1907 fins l’any 1914- Cubisme: va ser una de les modalitats artístiques més 

revolucionàries i exitoses del segle XX i del Cubisme en van sorgir el Futurisme 

i l’Orfisme. A partir de l’any 1912, va estendre’s més enllà de París i es basa en 

la geometrització de totes les formes i espais. Dins del Cubisme s’hi distingeixen 

dues etapes, la Fase analítica (1907- 1911) i la Fase sintètica (1911- 1914), la 

primera es centra en el contrast entre l’ús de colors càlids i tonalitats fredes, 
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mentres que en la segona fase s’utilitza el collage12. María Gutiérrez Blanchard 

(1881- 1932) va crear un estil molt personal basat en la importància del color i 

l’austeritat. Marie Laurencin (1883- 1956) va ser una artista francesa nascuda a 

Barcelona que va convertir-se en la retratista oficial de l’alta societat femenina 

catalana. Natàlia Gontxarova (1881- 1962), pintora russa, junt amb el seu marit 

va fundar l’avantguardisme rus prerrevolucionari. Dins de l’avantguarda russa, 

també destaca Liubov Popova (1889- 1924) que va participar activament amb 

obres de collage cubistes. L’Orfisme és una tendència del Cubisme realitzada 

per tres artistes. Un d’ells és Sonia Delaunay (1885- 1979) que junt amb el seu 

marit va crear el simultaneisme13, molt utilitzat en el Futurisme.  

   

A l’esquerra, María Blanchard “Composició cubista” (1919); Museu Reina Sofia, Espanya. 

A la dreta, Sonia Delaunay “Simultaneous Dresses” (1925); Museu Nacional Thyssen-

Bornemisza, Espanya 

• De l’any 1909 fins el 1916- Futurisme: buscava dinamisme, moviment i 

modernitat a través de la idea de progrés. A partir del 1916 va sorgir l’anomenat 

Segon Futurisme, que agrupava idees feixistes. El Segon Futurisme ha estat 

condemnat ideològicament. Del Futurisme només destaquen tres pintores, 

Aleksandra Ekster (1882- 1949), Benedetta Cappa (1897- 1977) i Marisa Mori 

(1900- 1985). Aleksandra Ekster fou una pintora i dissenyadora futurista molt 

exitosa que també va participar a les avantguardes russes. Benedetta Cappa va 

ser una de les poques artistes futuristes italiànes, tot i que, li agradava explorar 

altres àmbits de la pintura. Va casar-se amb el creador del Futurisme, Filippo 

Tommaso Marinetti, i a causa d’això, la seva figura ha estat amagada per la del 

 
12 Collage: tècnica artística que consisteix en ajuntar i enganxar sobre un suport retalls de 

diferent contingut i materials. 
13 Simultaneisme: estil artístic basat en l’ús de la pintura seguint les teories científiques del color 

i creat pel matrimoni Delaunay. És utilitzat dins del Cubisme i Futurisme. 
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seu marit. Finalment, Marisa Mori, pintora i gravadora italiana, és la única dona 

artista futurista feminista. És descendent del famós escultor Gian Lorenzo Bernini 

i en quant el moviment va radicalitzar-se s’hi va desvincular totalment.  

  

A l’esquerra, Aleksandra Ekster “Costume design for Salome” (1917); Museu d’Art 

Modern de Moscou, Rússia. A la dreta, Benedetta Cappa “Monte Tabor” (1936); 

desconegut 

• Del 1910 fins l’actualitat- Art abstracte: rebutja la visió de l’art com a imitació de 

la realitat i intenta fer sentir i emocionar a través de les formes i els colors. Hilma 

af Klint (1862 - 1944) va ser la primera dona a pintar art abstracte, i en les seves 

obres intenta mostrar idees espirituals complexes. Algunes de les seves obres 

són d’abans del començament d’aquest moviment, per això, alguns pensen que 

qui va començar-lo no va ser Kandinsky sinó ella. Dins d’aquest art hi trobem el 

Constructivisme (1913), que busca introduir tecnologia i màquines a través de 

formes bàsiques, el Suprematisme (1915), que utilitza una gamma cromàtica 

reduïda i formes simples, i el Neoplasticisme holandès (1917), que busca 

l’essència en l’estructura. Dins del Constructivisme destaquen la pintora alemana 

Ella Bergmann-Michel (1896- 1971) i l’escultora polonesa Katarzyna Kobro 

(1898- 1951). En el Suprematisme, Nadezhda Udaltsova (1885- 1961), Olga 

Rozanova (1886- 1918), Kseniya Boguslavskaya (1892- 1972), Nina Genke-

Meller (1893- 1954) i Anna Kagan (1902- 1974), totes elles també van participar 

a l’avantguarda russa. Del Neoplasticisme, o De Stijl com l’anomenen els 

holandesos, Marlow Moss (1889- 1958) i Charmion von Wiegand (1896- 1983). 

Tot i així, n’hi ha d’altres que no es poden incloure en cap d’aquests grups, com 

per exemple Georgia O’Keeffe (1887- 1986), coneguda com la mare de l’art 

modern nord-americà. 
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A l’esquerra, Hilma af Klint “The Ten Largest” (1907); Museu Guggenheim de Nova York, 

Estats Units. A la dreta, Olga Rozanova “Flight of an Aeroplane” (1916); Samara Regional 

Art Museum, Rússia 

• Des del 1915 fins el 1940- l’Escola de París: a banda de les avantguardes hi 

havien artistes que no formaven part de cap grup concret però que van 

sobresortir per les seves extraordinàries obres. Aquest grup d’artistes va 

anomenar-se l’Escola de París i només inclou a tres dones, Émilie Charmy 

(1878- 1974), molt vinculada al Fauvisme, Mildred Bendall (1891- 1977) i Maria 

Manton (1910- 2003). Émilie Charmy va conseguir convertir-se en una dona 

artista molt ben considerada, que va ser de les poques dones que va dibuixar 

nus femenins. Mildred Bendall va trobar l’èxit quan l’any 1914 va exposar la seva 

obra “Coin de Salon Bordelais” i va agradar molt. Va participar en actes en contra 

de les acadèmies tradicionals que no deixaven a les dones formar part en les 

seves classes. Maria Manton, pintora d’origen algerià, és coneguda per les seves 

obres d’estil no figuratiu14 molt populars dins l’Escola de París. 

 

A l’esquerra, Émilie Charmy “Retrat” (1921); col·lecció privada 

 
14 No figuratiu: sinònim d’art abstracte. Art que s’expressa mitjançant formes abstractes, és a 

dir, que no s’assemblen a la figura original. 
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• Del 1916 fins l’any 1945- Dadaisme: aquest moviment va sorgir amb el Cabaret 

Voltaire a la ciutat de Zuric, Suïssa, que era el refugi per a molts artistes durant 

les guerres i buscava allò absurd, l’escàndol, la ironia i l’atzar. En aquest, van 

destacar moltes dones artistes, entre elles la pintora suïssa Alice Bailly (1872- 

1938) que va ser una de les principals divulgadores del Dadaisme a Suïssa. Elsa 

von Freytag-Loringhoven (1874- 1927), també coneguda com “la Baronesa”, va 

ser la primera artista en fer happenings15 i performances16 de la història. També, 

la famosa obra “La font” (1917) de Marcel Duchamp en realitat és d’ella, ja que 

R. Mutt era un dels seus pseudònims. Duchamp ho sabia i, tot i que va posar el 

pseudònim a l’obra, mai va revelar la veritat. Hannah Höch (1889- 1978) va 

especialitzar-se en el fotomuntatge17 utilitzant temes com la dona independent, 

l’homosexualitat i l’androgínia. Va ser una activa defensora dels drets de les 

dones, denunciant la societat masclista i misògina. La pintora Suzanne Duchamp 

(1889- 1963), va entrar a l’escola de Belles Arts de Rouen amb sis anys i venia 

d’una família d’artistes. L’artista nord-americana Beatrice Wood (1893- 1998) va 

anar a viure a París on va influenciar-se pel Dadaisme i quan va tornar a Estats 

Units a causa de la guerra, va crear la revista The Blind Man (1917) amb l’autor 

Henri-Pierre Roché per difondre les idees dadaistes. Angelika Hoerle (1899- 

1923) va ser una artista alemana dadaista autodidacta que tampoc va poder 

desenvolupar molt la seva obra a causa de la seva prematura mort.  

  

A l’esquerra, Elsa von Freytag-Loringhoven “La font” (1917); Tate Modern, Regne Unit. A 

la dreta, Hannah Höch “Die Braut” (1924- 27); Berlinische Galerie, Alemanya 

 
15 Happening: anglicisme que vol dir esdeveniment. És un esdeveniment artístic basat en la 

provocació, la participació i la improvisació. 
16 Performance: anglicisme creat a partir de la paraula perform que significa actuar o interpretar. 

És una representació escènica artística que es basa en la provocació i crítica d’algun tòpic. 
17 Fotomuntatge: tècnica fotogràfica amb la qual s’aconsegueix una fotografia amb determinats 

efectes a partir de dues o més. 
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• A partir del 1920 fins l’any 1939- Art Déco: va començar a París, però ràpidament 

va arribar a Hollywood on es va fer molt popular sent un símbol de glamour. 

Destaquen les pintores Hildreth Meière (1892- 1961), que es dedicava 

principalment a pintar sobre parets i sostres, i Tamara de Lempicka (1898- 1980), 

que és la màxima exponent amb els seus retrats i nus femenins de gran bellesa. 

Les escultores Claire Jeanne Roberte Colinet (1880- 1950), coneguda per les 

seves escultures de ballarines de bronze,  Ada Mae Sharpless (1899- 1988), que 

va tenir gran èxit amb l’escultura gegant d’una dona d’estil Art Déco exposada 

en un parc de Los Angeles, i Elizabeth Wyn Wood (1903- 1966) que va ser la 

principal escultora canadenca del moment. A part, també tenim a Elizabeth Eyre 

de Lanux (1894- 1996), coneguda per ser una de les principals dissenyadores 

de mobles Art Déco, i Julia Keilowa (1902- 1943) que va ser una jove 

dissenyadora d’art industrial polonesa.  

  

A l’esquerra, Tamara de Limpacka “Self-Portrait in the Green Bugatti” (1929); col·lecció 

privada. A la dreta, Claire J. R. Collinet “Valquíria” (1920); Museu d’Art Nouveau i Art 

Déco (Casa Lis), Espanya 

• Des del 1921 fins el 1945- Muralisme mexicà: va ser una manifestació artística 

produïda a Mèxic després de la revolució, que volia exaltar els espais públics. 

Entre les muralistes mexicanes hi trobem Aurora Reyes Flores (1908- 1985), que 

va ser amiga de Frida Kahlo, la primera dona muralista i la primera exponent 

feminista del moviment, i Elena Huerta Muzquiz (1908- 1997), que tot i dedicar-

se principalment a l’ensenyament del muralisme va destacar amb els seus 

murals a Saltillo, Mèxic. Fora de Mèxic la influència del muralisme va arribar a 

altres països. D’aquí van sorgir muralistes com Grace Greenwood Ames (1905- 

1979), artista americana que junt amb la seva germana, Marion Greenwood 

(1909- 1970), van fer murals per tot Estats Units, Elvira Gascón (1911- 2000), 

artista i professora espanyola que va exiliar-se a Mèxic d’on va aprendre el 
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Muralisme mexicà de primera mà, i Fanny Rabel (1922- 2008), d’origen polac, 

que va viure a Mèxic on va crear murals amb gran crítica social. 

 

Mural d’Aurora Reyes Flores (1978); casa d’Hernán Cortés a Coyoacán, Mèxic 

 

• De l’any 1924 fins el 1945- Surrealisme: dins d’aquest els artistes utilitzaven dues 

vies: l’automatisme psíquic18 i el corrent oníric19. Una gran galerista del moment 

va ser Peggy Guggenheim (1898- 1979), qui va donar a artistes a l’exili un lloc 

on exposar els seus quadres. En aquest corrent en particular hi ha moltes dones 

artistes, tot i així, són molts els artistes homes que es consideraven masclistes i 

homòfobs. Hi trobem tres fotògrafes, Claude Cahun (1894- 1954), Lee Miller 

(1907- 1977) i Meret Oppenheim (1913- 1985). Claude Cahun va ser 

discriminada per molts artistes per ser dona, lesbiana i jueva. Entre les pintores, 

hi trobem Kay Sage (1898- 1963), Maruja Mallo (1902- 1995), Frida Kahlo (1907- 

1954), Dora Maar (1907- 1997), Remedios Varo (1908- 1963), Dorothea Tanning 

(1910- 2012) i l’escultora Louise Bourgeois (1911- 2010). Maruja Mallo va ser 

l’artista gallega més important de l’època i va ser la musa principal dels artistes 

de la generació del 27. Frida Kahlo va ser l’artista surrealista més coneguda i 

important de totes. Una de les altres pintores més importants del segle XX va ser 

Dorothea Tanning, que creava un món propi a les seves obres. Per acabar, 

Louise Bourgeois és una de les escultores més importants i aclamades dels 

últims segles. 

 
18 Automatisme psíquic: expressar a través de la pintura o la literatura les idees de manera 

ràpida i espontània, sense incorporar cap manera de control racional en la composició de 
l’obra. 
19 Corrent oníric: l’artista incorpora a l’obra imatges i formes estranyes i inquietants sorgides 

dels somnis i el subconscient. 



Gentileschi  Dones invisibles 

28 
 

  

A l’esquerra, Dorothea Tanning “Eine Kleine Nachtmusik” (1943); Tate Modern, Regne 

Unit. A la dreta, Maruja Mallo “Antro de fósiles” (1930); Museu Reina Sofia, Espanya 

 

Segones Avantguardes: van sorgir a la segona meitat del segle XX, concretament entre 

els anys 1945 i 1969. Aquestes van abandonar la ciutat de París per convertir Nova York 

en la nova ciutat mundial de l’art, encara que a finals de segle va desaparèixer la idea 

d’una ciutat com a centre artístic únic. Aquest nou grup de moviments van sorgir a 

Europa amb l’Informalisme i als Estats Units amb l’Expressionisme abstracte, i alguns 

d’aquests encara s’utilitzen a l’actualitat. 

• Des del 1945 fins el 1959- Informalisme: aquest moviment està format per un 

grup reduït d’artistes, dins del qual només hi ha dues dones. Apareix una mica 

abans de que acabi la Segona Guerra Mundial i mescla diferents tècniques 

artístiques amb grans quantitats de pintura i nous materials com vidre, sorra, etc. 

Juana Francés (1924- 1990) va formar part de El Paso, un grup d’artistes 

espanyols informalistes creat l’any 1957 que volia normalitzar les avantguardes 

després de la Guerra Civil. Per l’altra banda, la pintora i escultora argentina Marta 

Minujín (1943- actualitat), va arribar a França amb una beca quan era molt jove 

i va ser allà on va fer obres informalistes. Més tard, va participar en altres 

moviments artístics dels quals destaca dins del Pop art. 
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A l’esquerra, Juana Francés “Número 8” (1958); Museu Reina Sofia, Espanya. A la dreta, 

Marta Minujín “Testimony for a young grave” (1962); Museu Modern de Buenos Aires, 

Argentina 

• Del 1947 fins el 1969- Expressionisme abstracte: és el primer moviment amb 

base a Nova York, és a dir, pròpiament estatunidenc. Dins de l’Expressionisme 

abstracte hi ha tres corrents segons la tècnica utilitzada: el gestual, el cal·ligràfic 

i l’espacialista. Louise Nevelson (1899- 1988) va ser una escultora d’origen rus 

que es va fer famosa per les seves escultures monumentals i monocromàtiques. 

Betty Parsons (1900- 1982) va ser una pintora i galerista americana molt 

important. Lee Krasner (1908- 1984) va ser una artista molt influent en aquest 

moviment junt amb el seu marit, Jackson Pollock. Elaine de Kooning (1918- 

1989) va aprendre a pintar de la seva mare i es sap que el seu marit, Willem de 

Kooning, va ser molt crític amb les seves obres. Hedda Sterne (1910- 2011) va 

ser la única dona en formar part de l’exposició The New American Painting que 

va recórrer tota Europa durant els anys cinquanta. Shirley Jaffe (1923- 2016) va 

ser una artista del corrent gestual, tot i que, més tard va centrar-se en moviments 

més geomètrics. Joan Mitchell (1925- 1992), va ser de les poques pintores 

aclamades de l’època tant pel públic com per altres artistes. Helen Frankenthaler 

(1928- 2011) va brillar amb la seva obra “Mountains and Sea” (1952) i és l’artista 

que es pot veure a la portada del treball.  
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A l’esquerra, Helen Frankenthaler “Mountains and Sea” (1952); Museu Guggenheim de 

Bilbao, Espanya. A la dreta, Louise Nevelson “Sky Cathedral” (1958); Museu d’Art 

Modern de Nova York (MoMA), Estats Units 

• Des del 1950 fins el 1979- Pop Art: el nom prové del Popular art o art popular i 

va aparèixer de manera simultània a Londres i Nova York. Aquest art troba 

inspiració en la societat del consum i la cultura popular. Dins del Pop art britànic 

només hi va haver-hi una dona artista, aquesta va ser Pauline Boty (1938- 1966). 

Va ser una de les fundadores del moviment i va destacar pel seu art de caràcter 

feminista i d’esperit lliure. Dins de les artistes americanes hi destaquen, la ja 

anomenada dins de l’Informalisme, Marta Minujín, i Corita Kent (1918- 1986), 

monja que utilitzava l’art per estendre un missatge d’amor i tolerància a tothom 

que veiés les seves obres. L’any 1968 va deixar de ser monja i els missatges es 

van tornar més polítics. Una altre artista molt important és la japonesa Yayoi 

Kusama (1929- actualitat), que també se la inclou dins del minimalisme i l’art 

feminista. Amb obres conegudes per els patrons i la repetició, i tot i ser oblidada 

a la dècada del 1970 quan va marxar de Nova York, s’ha convertit en la artista 

més important sorgida del Japó. 

  

A l’esquerra, Pauline Boty “The Only Blonde in the World” (1963); Tate Modern, Regne 

Unit. A la dreta, Yayoi Kusama “Dots Obsession” (2003); Talbot Rice Gallery, Regne Unit 
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• Des del 1955 fins a l’actualitat- Art cinètic o Op art: en aquest art les obres són 

creades amb la intenció de mostrar moviment. Algunes obres tenen sistemes 

mecànics que fan que l’obra es mogui de veritat, però altres vegades consisteix 

en l’efecte òptic, per això en anglès s’anomena Optical art o Op art. Tot i sorgir 

l’any 1955 va popularitzar-se cap els anys setanta. Entre les dones artistes de 

l’art Cinètic hi trobem l’argentina Martha Boto (1925- 2005), Lin Emery (1926- 

actualitat), Bridget Riley (1931- actualitat), Marina Apollonio (1940- actualitat) i 

Joëlle Morosoli (1951- actualitat).  

 

Bridget Riley “Movement in Squares” (1961); Galeria Hayward, Regne Unit 

• Del 1960 fins el 1979- Nou Realisme:  al igual que el Pop art, utilitza la temàtica 

de la societat de consum, però d’una manera més negativa reivindicant tot allò 

que sobra. Sorgeix a França i només inclou a dues dones artistes. Niki de Saint 

Phalle (1930- 2002) que va ser una pintora i escultora que va fugir de molt jove 

en contra de les idees tradicionals i conservadores de la seva família per fer el 

que volia. Per l’altre banda, Marisol Escobar (1930- 2016) va ser una escultora 

francesa d’origen veneçolà que va viure a Nova York. Va aparèixer a dues 

pel·lícules d’Andy Warhol, artista i cineasta nord-americà, per qui va ser molt 

influenciada. 

 



Gentileschi  Dones invisibles 

32 
 

 

A l’esquerra, Niki de Saint Phalle “Les Trois Grâces” (1999); Museu Nacional de les 

Dones a l’Art, Estats Units. A la dreta, Marisol Escobar “Portrait of Sidney Janis Selling 

Portrait of Sidney Janis by Marisol” (1968); Museu d’Art Modern de Nova York (MoMA), 

Estats Units 

• Des del 1960 a l’actualitat- Hiperrealisme i Fotorealisme: vol representar 

fredament la realitat del moment, sobretot utilitzant la fotografia. Entre les artistes 

dones d’aquest moviment hi trobem a tres pintores, Betsy Graves Reyneau 

(1888- 1964) coneguda per una sèrie de retrats a importants personatges negres 

estatunidencs del moment, Carolyn Brady (1937- 2005) i Audrey Flack (1931- 

actualitat). També hi ha l’escultora Siobhán Hapaska (1963- actualitat), Vija 

Celmins (1938- actualitat) i Betty Tompkins (1945- actualitat), coneguda per les 

seves obres feministes. 

  

A l’esquerra, Betsy Graves Reyneau “Thurgood Marshall” (1956); Smithsonian's National 

Portrait Gallery, Estats Units. A la dreta, Audrey Flack “Kennedy Motorcade” (1964); 

col·lecció privada 

• Del 1965 a l’actualitat- Minimal art: aquest terme s’utilitza per referir-se sobretot 

a l’escultura i arquitectura, mentres que amb pintura rep el nom d’Abstracció 
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Postpictòrica. Té una forta base geomètrica i simplista20 utilitzant elements 

industrials com a base. En aquest, hi apareixen moltes dones com Anne Truitt 

(1921- 2004), que és considerada una de les escultores minimalistes més 

importants del segle XX, Jo Baer (1929- actualitat), una de les artistes més 

destacades d’aquest moviment durant els anys seixanta i setanta,  Eva Hesse 

(1936- 1970), Rosemarie Castoro (1939- 2015) i Regine Schumann (1961- 

actualitat), que destaca com a artista de llum. També n’hi ha moltes altres com 

l’escultora Charlotte Posenenske (1930- 1985), Anna Maria Maiolino (1942- 

actualitat), Roni Horn (1955- actualitat) i Prabhavathi Meppayil (1965- actualitat).  

  

A l’esquerra, Anne Truitt “Sense títol” (1962- 1973); exposició a les galeries Dia:Beacon 

(des del 2017 fins a l’actualitat), Estats Units. A la dreta, Regine Schumann “Die fuge” 

(2010); façana de les oficines Sparkasse Gütersloh, Alemanya 

• Des del 1967 fins a l’actualitat- Arte Povera: va originar-se a Itàlia amb la intenció 

de deixar de banda els materials industrials i utilitzar aquells materials 

considerats humils i pobres. La única representant femenina d’aquest moviment 

va ser Marisa Merz (1926- 2019) casada amb el també pintor d’art povera Mario 

Merz. L’any 2013 va rebre el prestigiós Lleó d’Or per l’assoliment de tota la seva 

trajectòria a la Biennal de Venècia. 

 
20 Simplista: sense complexitat, format per formes el més simples possible. 
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Marisa Merz “Exhibition: The Sky is a Great Space” (24/ 01/ 2017- 07/ 05/ 2017); The MET 

Breuer, Estats Units 

• Del 1969 a l’actualitat- art Conceptual: aquest destaca per l’aparició de nous 

mètodes i tècniques de crear art, entre els quals trobem els happenings, 

performances, el Land Art i el Body Art. Dins del Land Art, que es basa en la 

creació artística en espais naturals, destaquen Nancy Holt (1938- 2014), Betty 

Beaumont (1946- actualitat), Lauren Bon (1962- actualitat), Élisabeth Wierzbicka 

(1964- actualitat) i Rosa Barba (1972- actualitat). Dins de l’art Conceptual les 

dones artistes més importants són Yoko Ono (1933- actualitat), gran influencia a 

la societat del moment, i Marina Abramović (1946- actualitat), considerada l’àvia 

de la performance. Però també hi trobem a Adrian Piper (1948- actualitat) 

destacada pels seus treballs que tracten temes polèmics com la raça, Jenny 

Holzer (1950- actualitat), Gillian Wearing (1963- actualitat) i Andrea Fraser 

(1965- actualitat). 

  

A l’esquerra, Lauren Bon “Not a Cornfield” (2005); Chinatown de Los Angeles, Estats 

Units. A la dreta, Yoko Ono “Painting to Hammer a Nail” (1961); Modern Art Oxford, 

Regne Unit 
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Després de l’aparició de les Avantguardes no han parat de sorgir nous corrents de 

manera constant. Molts d’aquests han sorgit i desaparegut amb molta rapidesa, tot i així, 

un corrent que des de que va néixer ha mantingut la seva importància és el següent:  

• Des del 1970 fins a l’actualitat- art feminista: aquest art posa en el punt de vista 

totes aquelles desigualtats i injustícies socials, polítiques i econòmiques que 

viuen les dones al llarg de la seva vida. Moltes vegades no és considerat un 

corrent artístic, sinó una sèrie de valors i una forma de vida. Gràcies a aquest 

s’han creat organitzacions com les Guerrilla Girls o el grup de l’artista Judy 

Chicago (1939- actualitat) que es dedica a fer performances. Judy Chicago va 

crear “The Dinner Party”, considerada la primera obra feminista èpica de tots els 

temps. També s’hi inclouen artistes ja anomenades en altres corrents com 

Louise Bourgeois, Yayoi Kusama, Louise Nevelson o Betty Tompkins. Tot i així, 

algunes dones artistes que destaquen en aquest grup són Nancy Spero (1926- 

2009) coneguda per la seva lluita feminista i contra la Guerra del Vietnam, Martha 

Rosler (1943- actualitat) sent una de les més influents de la seva generació i Ana 

Mendieta (1948- 1985) que va gaudir de renom internacional fins a un accident 

considerat un feminicidi que va acabar amb la seva vida. Al ser l’únic moviment 

artístic dedicat totalment a l’art de la dona és el que engloba a més dones 

artistes. 

  

A l’esquerra, Judy Chicago “The Dinner Party” (1974- 79); Museu de Brooklyn, Estats 

Units. A la dreta, Ana Mendieta “Tree of life” (1976); Hayward Gallery, Regne Unit 
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4. GUERRILLA GIRLS 

Les Guerrilla Girls són un grup anònim de dones artistes feministes que es dediquen a 

lluitar contra el sexisme i el racisme en el món de l’art. Creuen en la lluita contra la 

discriminació i donen suport als Drets Humans per a tothom. El grup va crear-se a Nova 

York el 1984 i més de 100 dones hi han format part.  

En tot moment porten màscares de goril·les i es presenten amb noms de dones artistes 

mortes, ja que com elles mateixes han anunciat més d’una vegada, la raó per la qual es 

mantenen en l’anonimat és perquè d’aquesta manera posen focus en els problemes i no 

en qui són. S’anomenen Guerrilla perquè són lluitadores per la llibertat, guerrilleres que 

volen espantar a la gent del refinat món de l’art per mostrar conflictes dels que se n’ha 

de parlar. Utilitzen una mescla d’humor i visuals indignants per fer veure la desigualtat 

de gènere i ètnia, a més, en els últims anys també han volgut mostrar la seva irritació 

davant la corrupció en la política, l’art i el cinema. Han fet centenars de projectes per tot 

el món creant posters, llibres, vídeos i enganxines provocatives, a més, de portar a terme 

accions amb controvèrsia per aconseguir ser conegudes mundialment i canviar la 

mentalitat de la gent. També, fan projectes i exhibicions en museus on els culpen en les 

seves pròpies parets sobre pràctiques discriminatòries i la seva indiferència davant els 

problemes. Es consideren unes activistes creatives perquè converteixen la queixa en 

art. Per tant, el seu objectiu principal és deixar de banda la història principal que sempre 

s’explica d’un tema, per portar a la llum el que s’amaga darrere d’aquest, mostrant allò 

ignorat o passat per alt i que és totalment injust.  

A partir de les Guerrilla Girls s’han creat molts més grups activistes i, com han afirmat 

en moltes entrevistes, a elles això els hi encanta, ja que inspiren a la gent a fer un món 

millor i protestar per allò que no veuen just.  

Un dels seus projectes més importants i reconeguts internacionalment és l’anomenat 

“Do women still have to be naked to get into the Met. Museum?”, on cada cert temps es 

conta el nombre de quadres fets per dones artistes i la quantitat de quadres on hi 

apareixen representats nus femenins que hi ha en el Metropolitan Museum of Art de 

Nova York. En les següents imatges s’hi veuen els posters utilitzats per aquest projecte 

durants el anys 1989, 2005 i 2012 respectivament, amb les xifres corresponents amb 

els resultats que van obtenir aquells anys. 
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5. PER QUÈ NO HI HA HAGUT GRANS DONES ARTISTES? 

La primera persona en preguntar-se aquesta qüestió i estudiar-la en profunditat va ser 

Linda Nochlin, historiadora d’art feminista nord-americana, l’any 1971. Linda Nochlin 

(1931- 2017) va veure que tot i que les dones artistes han existit al llarg de la història i 

es troben en algunes de les col·leccions més importants del món, estan sota una situació 

d’excepcionalitat que les manté a l’ombra de les obres dels “grans mestres”. La 

necessitat principal de Nochlin era buscar a totes les dones artistes desaparegudes de 

la història de l’art, i a partir d’aquí, analitzar les causes i motius de l’exclusió. Ho va dur 

a terme junt amb Ann Sutherland Harris, historiadora d’art britànica, que l’any 1976 a la 

ciutat de Los Angeles va fer l’exposició Woman Artists 1550- 1950, la primera exposició 

internacional d’art d’únicament dones artistes.  

  

Fotografia de Linda Nochlin feta per Adam Husted. Fotografia de l’exposició Woman 

Artists 1550- 1950, a Los Angeles County Museum of Art l’any 1976, Estats Units 

En el seu treball “Why have there been no great woman artists?” Linda Nochlin fa 

referència a la qüestió com a una paradoxa, és a dir, que la pregunta en si ja et porta a 

una certa resposta o raonament “[...] al igual que tantas otras cuestiones relacionadas 

con la “controversia” feminista, ésta falsifica la naturaleza del asunto, al tiempo que, 

insidiosamente, ofrece su propia respuesta: No han existido grandes artistas mujeres 

porque las mujeres son incapaces de llegar a la grandeza” (Nochlin, 1971, pàgina 283). 

Tot i així, treu com a conclusió que són les institucions dominades per homes les que 

ens han portat a veure la realitat d’una manera i no d’una altre, i que per tant, han creat 

aquest mur divisori de privilegi que ha resultat en el rebuig a les dones, entre d’altres, i 

que aquestes mateixes institucions són les que ens han portat a aquesta paradoxa. 

Pero lo cierto es que, como todos sabemos, las cosas, ahora y siempre, han sido, en 

el arte  y en otras muchas áreas, embrutecedoras, opresivas y desalentadoras para 

todos [...]. La culpa no hay que buscarla en los astros, en nuestras hormonas, en 
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nuestros ciclos menstruales o en el vacío de nuestros espacios internos, sino en 

nuestras instituciones y en nuestra educación. [...] Quienes disfrutan de privilegios 

inevitablemente se aferran a ellos y lo hacen con fuerza, por pequeña que sea la 

ventaja asociada, hasta que se ven obligados a someterse a un poder superior de una 

u otra clase. Así, la cuestión de la igualdad de la mujer, en el arte o en cualquier otro 

ámbito, recae no sobre la relativa benevolencia o animadversión de hombres 

concretos, ni sobre la confianza personal o el servilismo de una mujer, sino sobre la 

naturaleza misma de nuestras estructuras institucionales y sobre la visión de la 

realidad que imponen a los seres humanos que las integran. (Nochlin, 1971, pàgina 

286) 

Veient que moltes obres tenen a dones representades, és estrany com n’hi ha tan 

poques que hagin ressaltat com a artistes. Tota la informació anterior ens porta a veure 

que la posició que ha adoptat la dona al llarg de la història ha estat basada en una 

imposició social i ideològica de les institucions creades pels éssers humans. D’aquesta 

manera, les principals raons per les quals no s’ha mantingut al llarg de la història una 

imatge de la dona com a artista són: 

• Rols de gènere: a les dones se’ls hi ha imposat un paper a la història basat en la 

seva capacitat reproductiva, el de ser mares i esposes. Sempre se les ha tractat 

com a éssers inferiors i delicats. Dins la societat tradicional s’ha donat molt valor 

a la dona submisa i totes aquelles que tenien actituds inapropiades segons els 

estàndards eren menyspreades o considerades bruixes. Hi ha hagut molts casos 

de dones que, fugint del rol que tenien imposat, han anat a viure a convents i 

s’han fet monges. 

• Manca d’educació i formació: amb dificultats molt grans per arribar a l’accés de 

formació bàsica i necessària, les dones s’han trobat amb manca de preparació 

tècnica amb comparació als homes. Un cas d’aquests són les acadèmies, que 

eren molt abundants, oferien tot tipus de classes i una formació amb la qual es 

podia arribar a crear obres molt importants i de gran detall artístic, a les quals, 

no van deixar entrar a la majoria de dones. Aquesta manca d’educació i 

equipament va fer que bona part de les dones artistes es restringissin a gèneres 

que s’han classificat despectivament com a “menors” com el retrat, el paisatge o 

la natura morta. 

• Cost econòmic: les dones han acostumat a participar en els gèneres artístics 

menys costosos, com l'aquarel·la i el brodat, mentres que l’escultura és molt més 

cara i per això no hi ha moltes dones escultores abans del segle XX. En aquell 
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temps era complicat per a una dona guanyar diners i invertir-los en art, de 

manera que els materials i temes més utilitzats i recurrents han perdut valor 

artístic al llarg del temps. 

• Feines subordinades: seguint els rols de gènere, les institucions socials més 

importants han estat majoritàriament portades per homes. D’aquesta manera, 

les dones sempre han treballat, en bona part, en llocs subordinats aliens a 

qualsevol tipus de protagonisme. Una altre situació en la que s’han trobat moltes 

dones, és què la seva figura ha estat amagada per la del seu marit o parella. Hi 

ha hagut casos d’homes artistes casats amb dones artistes que ho feien a través 

de convertir a la seva dona en la seva musa, deixant-la sense temps per treballar 

en les seves pròpies obres. Per aquesta raó, moltes vegades al explicar la vida 

o obra d’una dona, es fa a través dels seu matrimoni. Aquesta situació és 

provocada perquè, en molts casos, són les mateixes dones les que cauen en la 

trampa de l’amor romàntic. Aquesta, consisteix en la visió de l’amor com a 

l’autosacrifici, i com a conseqüència, les dones abandonen les seves carreres 

per mantenir els seus homes i fer-los feliços. 

Tots aquests factors han portat a la tendència de menysprear les obres de dones 

artistes. En molts casos, aquesta és només coneguda pel fet que les seves obres han 

estat atribuïdes en el passat a artistes homes, com pot ser en el cas de les obres de 

Judith Leyster atribuïdes a Frans Hals o amb el “Retrat de Charlotte du Val d’Ognes” fet 

per Marie-Denise Villers atribuït a Jacques-Louis David. En els dos casos, quan es va 

descobrir qui era l’artista de veritat, les obres van ser desvaloritzades i la seva 

consideració va baixar molt. Tot i així, no només va canviar el seu valor, sinó que també 

les seves característiques, en el cas del retrat, aquest va deixar de ser descrit com a 

“perfecte” i va passar a dir-se “femení”.  

 

Marie-Denise Villers “Retrat de Charlotte du Val d’Ognes” (1801); Metropolitan Museum 

of Art de Nova York, Estats Units 
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5.1. La imatge de la dona a l’art 

En el mateix món de l’art s’ha pintat, majoritàriament, a la dona amb un caràcter dòcil o 

pervers conseqüent amb la imatge que se’n tenia de les dones en el passat i de l’excés 

de representacions femenines fetes sota la imaginació d’homes. Aquest art, tot i formar 

part de la història, encara forma part de la visió que molta gent té sobre la població 

femenina. La imatge de la dona a l’art es centra en: 

• Sexe i maternitat: es basa en les funcions reproductives de les dones i el seu 

paper subordinat a l’home que ha establert el patriarcat. Sobretot en aquest, s’hi 

pot observar com es té el cos de la dona com a un objecte més. S’hi il·lustra el 

goig de ser mare i la felicitat a l’àmbit domèstic.  

• La Mare de Déu, creences i mitologia: deixa veure com a positius elements de 

passivitat com la voluntat divina i la resignació, mostrant el destí establert per 

Déu que totes les dones tenen quan neixen. En històries com la d’Adam i Eva 

s’hi mostra la personificació de la misogínia judeocristiana, que té a la dona com 

a la representació del mal. S’hi transmet la supèrbia i luxúria basant-se en el relat 

del pecat d’Eva i la creença que se’n té d’ella com a dona sexualment activa. Per 

tant, qualsevol indici d’iniciativa per part de la dona queda lligat amb la destrucció 

i la temptació sexual. La figura d’Eva és reforçada per figures de la mitologia 

grega, com les sirenes, Medusa o Circe, o d’altres, com les vampireses, Salomé 

III o Dalila. En el cas de l’Edat Mitjana, el mite de Dànae era símbol de castedat, 

la qual es buscava en les dones de l’època. També, durant els moviments 

decadentistes21 i el Modernisme es veia a les dones com a les femme fatale, 

arquetip que es basa en una dona malvada que utilitza la seva sexualitat per 

atrapar als homes. 

• Nuesa: el cos nu de la dona sempre ha estat objecte d’inspiració per molts 

artistes. En molts casos, aquesta nuesa és imatge d’un erotisme amagat i 

disfressat, com pot ser amb escenes de la mitologia. És del segle XVI d’on s’han 

obtingut gran part dels quadres protagonitzats per cossos femenins nus, ja que, 

en aquell temps l’únic destinatari de l’art eren els homes i la pintura estava 

dedicada al goig individual. La tradició occidental presenta com a únic objecte 

eròtic el cos de la dona en actitud passiva.  

 
21 Moviment decadentista: moviment literari europeu de finals del segle XIX que troba interés en 

tot allò morbós, malalt i decadent. 
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• Violència de l’home sobre la dona: gairebé mai, a l’art, l’amor és una relació 

consentida per ambdues parts. S’hi poden veure segrests, raptes i altres escenes 

violentes, que moltes vegades provoquen confusió entre el que és la seducció i 

la imposició pel seu tractament artístic. La idea de la dona-objecte fa que la 

violència cap els cossos s'agreugi i això es vegi reflectit en la societat. Un 

exemple d’aquest és el quadre “El rapte de les filles de Leucip” fet per Peter Paul 

Rubens.  

Actualment, encara podem trobar actituds misògines a l’art contemporani. 

Paral·lelament amb l’aparició i l’auge del feminisme, han aparegut obres on es mostra 

la dona com a un ésser destructiu i devastador. Això és com a resultat de la por que 

causa en alguns homes, en aquests casos artistes, la figura de la dona independent, 

emancipada i feminista. Un exemple d’aquestes obres són “Woman I”, “Woman II” o 

“Woman III”, una col·lecció de quadres del pintor neerlandès Willem de Kooning. En 

aquestes obres s’hi poden observar dones monstruoses i inquietants pintades amb 

violentes pinzellades enmig d’un fons ambigu que mostra de manera desagradable i 

impetuosa la sexualitat de les dones. 

 

Willem de Kooning “Woman I” (1952); Museu d’Art Modern de Nova York (MoMA), Estats 

Units 
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6. DONES QUE APAREIXEN AL LLIBRE ARTS D’HISTÒRIA DE L’ART 

En molts llibres d’història he trobat que no s’hi nomenen a moltes dones artistes, 

d’aquesta manera he volgut veure quantes i quines incorpora el llibre d’història de l’art 

que s’utilitza a l’institut. En el llibre Arts (2016) fet per Joan Ramon Triadó Tur, M. Pendás 

García i Xavier Triadó Subirana hi apareixen les fotografies d’obres de 5 dones artistes, 

Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo, Louise Bourgeois, Susana Solano i Sanja Iveković. 

A part d’aquestes, també s’anomena a Georgia O’Keeffe, Yoko Ono, Carolee 

Schneemann, Joyce Kozloff, Marina Abramović, Zaha Hadid i Benedetta Tagliabue. 

• Artemisia Gentileschi: va néixer a Roma el 8 de juliol de 1593. Era la filla més 

gran del pintor barroc Orazio Gentileschi, i tot i ser la única filla, era la que tenia 

més talent de tots els germans. Al pintar en el taller del seu pare, aquest va 

convertir-se en el seu mestre. Va tornar-se una gran seguidora de Caravaggio, 

endinsant-se en el Naturalisme i aplicant temes històrics i religiosos a la realitat 

del moment. Aquest corrent artístic va ser revolucionari pel rebuig a la 

idealització i l’ús d’allò vulgar, junt amb forts contrastos de llum i ombra 

anomenats tenebrisme22. El que no s’esperaria la jove Gentileschi és que, amb 

19 anys, un company de feina del seu pare que més tard va convertir-se en el 

seu professor, Agostino Tassi, la violaria. Va denunciar-ho, i com que era una 

dona, va posar-se en dubte el seu testimoni. Va veure com el seu agressor 

només va haver d’exiliar-se com a càstig de la justícia i el seu pare la va fer casar 

amb el pintor Pierantonio Stiattesi per recuperar la dignitat que havia perdut a 

ulls de la societat. Aquesta experiència traumàtica va marcar la seva obra 

artística i va empoderar la reivindicació femenina que ja es mostrava en ella des 

de jove. Va començar a pintar de manera més freqüent a dones heroïnes, fortes 

i víctimes en escenaris dramàtics i cruents. Un exemple d’aquest canvi, i 

probablement el més conegut, és el quadre “Judit i Holofernes” (1612) que ha 

estat vist com la venjança d’Artemisia a la violació. Aquesta obra va estar 

inspirada pel Llibre de Judit de l’Antic Testament, en que Judit i la seva criada, 

Agra, maten al general Holofernes, qui havia posat en setge la ciutat de Judit. 

Després d’aquesta època de la seva vida, Artemisia Gentileschi va aconseguir 

una certa fama i visibilitat entre els grans artistes d’aquell temps i va convertir-se 

en la primera dona en entrar a l’Acadèmia de Belles Arts de Florència. Tot i així, 

 
22 Tenebrisme: estil pictòric del segle XVII, mitjançant el qual s’obté un gran contrast entre la 

llum i l’ombra,amb predomini d’aquesta. 
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després de la seva mort a Nàpols l’any 1654 va ser oblidada. Alguns dels seus 

quadres van ser atribuïts al seu pare o a altres artistes i es van desvaloritzar.  

  

Artemisia Gentileschi “Autoretrat tocant el llaüt” (1617); Curtis Galleries, 

Minneapolis, EUA. Artemisia Gentileschi “Judit i Holofernes” (1612); Museo di 

Capodimonte, Nàpols, Itàlia  

 

• Georgia O’Keeffe: nascuda a Sun Prairie, Wisconsin, Estats Units, el 15 de 

novembre de 1887. Des de ben petita va saber el que volia fer, per això, amb 

només vuit anys va començar la seva formació artística. Ben aviat, va descobrir 

que els seus pares tenien problemes econòmics i per això, va començar a 

guanyar diners venent els seus quadres. Als 21 anys va treballar com a 

il·lustradora i més tard, com a professora d’art de primària. Als 31 anys va anar 

a viure a Nova York per començar la seva carrera com a artista. Va ser allà on 

va entrar en contacte amb les avantguardes i, visitant galeries, va conèixer al 

fotògraf americà Alfred Stieglitz amb qui es va casar l’any 1924. El fotògraf li va 

organitzar la seva primera exposició d’art l’any 1917. Tot i que és coneguda per 

les seves obres simples amb objectes de la natura, com l’obra “Blue and Green 

Music” (1921), va ser la primera dona en pintar una sèrie de quadres amb els 

gratacels de Nova York, tema que fins aleshores només havien fet els homes. 

Durant la dècada dels anys vint va consolidar-se com a artista i les seves obres 

amb flors es van convertir en la seva marca d’identitat. L’any 1929, la Georgia i 

l’Alfred van mudar-se a Nou Mèxic, lloc del qual van enamorar-se. Inspirada pels 

seus deserts va començar a pintar paisatges desèrtics, flors típiques d’allà i 

ossos d’animals. L’any 1934, el MoMA li va comprar una de les seves obres, i el 

1946, li van dedicar per primera vegada una exposició en solitari a una dona. Va 

morir amb 99 anys a Santa Fe, Nou Mèxic, Estats Units, el 6 de març de 1986. 

Les seves misterioses i hipnòtiques pintures plenes de símbols i missatges, la 

van convertir en una de les artistes més importants del segle XX. 
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Fotografia de Georgia O’Keeffe realitzada pel seu marit Alfred Stieglitz (1924). Georgia 

O’Keeffe “Horse’s skull with pink Rose” (1931); Los Angeles County Museum of Art 

(LACMA), Estats Units  

 

• Frida Kahlo: el seu nom complet és Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, 

i va néixer el 6 de juliol de 1907 a Coyoacán, Mèxic. El 1922 va traslladar-se a 

Ciutat de Mèxic per començar a estudiar medicina. Va ser aquell mateix any quan 

el Muralisme va popularitzar-se i va conèixer a Diego Rivera mentres feia un 

mural per la seva escola. Durant tota la vida va tenir problemes de salut, però es 

van agreujar amb un accident de tràfic l’any 1925. Durant el període de 

rehabilitació va començar a pintar de manera autodidacta, fent el seu primer 

autoretrat: “Autorretrato con traje de terciopelo” (1926). L’any 1929, Frida Kahlo 

va casar-se amb Diego Rivera. El 1933, mentres Frida tenia un avortament, 

Diego mantenia varies aventures extramatrimonials. Van separar-se després de 

que ella descobrís que el seu marit havia tingut una aventura amb la seva 

germana Cristina, però no molt més tard van reconciliar-se. En els seus quadres 

s’hi veuen reflectits el propi dolor físic i psicològic en relació amb la seva salut, 

els avortaments, idees comunistes i la seva relació amb Rivera. El 1943, 

comença a impartir classes a l’Esmeralda, l’escola de pintura i escultura de la 

Secretaria d’Educació de Mèxic, però a causa de la seva precària salut, imparteix 

les classes a casa seva. Són només quatre els alumnes que realment van a les 

seves classes i se’ls va conèixer com a Los Fridos. A partir del 1944 la seva salut 

va empitjorar notablement amb complicades operacions, i intenta suicidar-se. 

Redueix el seu horari de classes i comença a escriure el seu Diario que durarà 

fins la seva mort. El 1946, el Ministeri d’Educació li atorga el Premi Nacional de 

les Arts i les Ciències. Frida Kahlo mor el 13 de juliol de 1954 d’una embòlia 

pulmonar, tot i que, es sospita la possibilitat de suïcidi. L’any 1955, Diego Rivera 
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va cedir a l’Estat la casa de Coyoacán i Anahuacalli com a museus d’art públic i 

a l’actualitat, Frida Kahlo és l’artista mexicana més internacional del segle XX. 

  

Fotografia de Frida Kahlo feta per Lola Álvarez Bravo (1945). Frida Kahlo “Les dues 

Fridas” (1939); Museo de Arte Moderno, Ciutat de Mèxic 

• Louise Joséphine Bourgeois: va néixer el 25 de desembre de 1911 a París, sent 

la mitjana de tres fills d’una família acomodada. L’any 1921, després de l’esclat 

de la Primera Guerra Mundial, la seva mare, amb qui estava molt unida, va caure 

malalta de la grip espanyola i la Louise va haver de deixar els estudis per cuidar-

la. Amb dotze anys, va posar-se a treballar al taller de tapissos amb els seus 

pares on s’interessa pel món del dibuix, tot i així, estudia filosofia, geometria i 

matemàtiques. L’any 1932, la seva mare va morir i la va fer caure en una gran 

depressió, que va provocar que decidís deixar la carrera i posar-se a estudiar 

art. Els anys següents els va passar estudiant en diversos tallers de Paris, on va 

desvincular-se totalment del negoci familiar i va obrir la seva pròpia galeria d’art. 

Va ser el 1938 quan va conèixer a Robert Goldwater, historiador d’art, amb qui 

va casar-se. Van anar a viure a Nova York on van formar una família. El 1945, 

va estrenar la seva primera exposició de pintura en solitari al Bertha Schaefer 

Gallery de Nova York, i va decidir canviar la pintura per l’escultura. Durant les 

següents dècades va patir les morts de molts dels seus familiars més propers 

provocant-li una recaiguda a la depressió. Per l’altre banda, Louise Bourgeois 

participa en diverses exposicions on mostra les seves últimes obres molt més 

íntimes. L’any 1982 en el MoMA, s’hi va fer la primera retrospectiva23 per a una 

dona artista i a partir d’aquí la seva fama no va fer res més que créixer. El 1999 

va crear la famosa “Maman” del Museu Guggenheim de Bilbao, que forma part 

de la col·lecció “Spider”. Per a l’artista, les aranyes representaven la 

 
23 Retrospectiva: que mostra les obres de temps anteriors d’un/a artista, una escola o una 

època. 
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intel·ligència, la productivitat, la paciència i la protecció, sent un homenatge a la 

seva mare. Louise Joséphine Bourgeois va morir el 31 de maig de 2010 als 98 

anys. 

   

Fotografia de Louise Bourgeois feta per Robert Mapplethorpe (1982). Louise Bourgeois 

“Maman” (1999); Museu Guggenheim, Bilbao, Espanya 

 

• Yoko Ono: va néixer a Tòquio, Japó, el 18 de febrer de 1933 i actualment té 86 

anys. Va ser la primera dona de la universitat japonesa de Gakushuin en estudiar 

filosofia, tot i que, ho va deixar per anar a viure a Nova York i estudiar poesia i 

composició. Allà va començar la seva carrera d’artista sent de les primeres en 

crear partitures pels performances. Ono va col·laborar amb la revista artística 

tridimensional Aspen, va ser una influència molt gran en la creació de la cultura 

punk i va ser membre del grup artístic Fluxus. Mentres viatjava per tot el món 

fent exposicions, l’any 1963 va tenir una filla amb el productor de cinema Anthony 

Cox. El 1967 Ono va conèixer a John Lennon en una de les seves pròpies 

exposicions i van començar a treballar junts fent performances, cançons i 

pel·lícules. Van casar-se l’any 1969 i el 1975 van tenir un fill, amb el que 

actualment Yoko Ono col·labora a crear cançons. El 1980 Lennon va ser 

assassinat i des d’aleshores Yoko Ono ha creat homenatges i memorials en 

honor seu. A part de ser artista, destaca pel seu paper com a activista per la pau, 

d’aquesta manera ha rebut premis tant per la seva carrera artística com per 

defensar els drets humans. 
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Fotografia de Yoko Ono (2019), fotògraf/a desconegut/da. A la dreta, fotografia de la 

protesta de Yoko Ono i John Lennon contra la Guerra del Vietnam “llit de la pau” (1969) 

feta per Govert de Roos; Hotel Hilton d’Amsterdam  

 

• Carolee Schneemann: va néixer el 12 d’octubre de 1939 a Fox Chase, 

Pennsilvània, Estats Units. Va ser la primera dona de la seva família en assistir 

a la universitat i la primera en ser professora d’art a l’Universitat de Rutgers. Va 

començar amb pintura però després va crear happenings, performances, 

fotomuntatges i pel·lícules que tractaven temes tabú com la sexualitat, el cos i el 

gènere. Entre els anys 1963 i 1964 va crear les que esdevindrien les seves obres 

més famoses, “Eye Body” i “Meat Joy”, que consisteixen en una sèrie de 

fotografies on hi apareixen nus en diferents situacions artístiques. Molts dels 

seus treballs han estat classificats com a pornogràfics i obscens. Schneemann 

es considerava una icona feminista, però en canvi d’altres artistes feministes que 

mostraven repressió i persecució en les seves obres, ella es centrava en la 

lliberació de la dona. No va ser fins els anys noranta quan l’art de Carolee 

Schneemann va començar a ser reconegut com a important. Va morir el 6 de 

març de 2019 a New Paltz, Nova York, a causa d’un càncer de mama. 

  

Fotografia de Carolee Schneemann feta per Jack Mitchell (1995). Carolee Schneemann 

“Eye Body” (1963) 
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• Joyce Kozloff: va néixer a Somerville, Nova Jersey, Estats Units, el 14 de 

desembre de 1942. Actualment té 76 anys. Va casar-se amb l’historiador d’art 

Max Kozloff i van tenir un fill l’any 1969. A la dècada dels anys setanta va 

participar activament en moviments d’art feminista i en el Pattern and Decoration 

movement, que volia donar importància a les arts decoratives juntament amb 

una actitud feminista i de protesta. Durant aquell període, els seus treballs van 

passar del llenç a grans instal·lacions fetes amb ceràmica i vidre. A partir dels 

anys noranta va començar a utilitzar la cartografia i els mapes com a peça 

principal de les seves obres, transmetent problemes geopolítics importants que 

volia ressaltar i reflexionant sobre el món. Un exemple d’aquests va ser un 

mapamundi que mostrava els llocs bombardejats pels Estats Units entre els anys 

1945 i 2000. En els últims anys s’ha centrat en fer murals que combinessin les 

arts decoratives amb la cartografia i en combinar obres recents amb d’altres que 

va fer quan era una nena. El seu objectiu sempre ha estat crear obres d’art que 

fossin gràficament satisfactòries i intel·lectualment problemàtiques a la vegada.  

  

Fotografia de Joyce Kozloff feta per Morgan Rachel Levy (2011). Joyce Kozloff “Parkside 

Portals” (2018); estació de metro Downtown i Brooklyn de Nova York, Estats Units 

 

• Susana Solano: va néixer el 25 de juliol de 1946 a Barcelona i actualment té 72 

anys. Va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona i al principi va dedicar-

se a la pintura. Va ser l’any 1980 quan va decidir canviar la pintura per l’escultura. 

També va ser aquell any quan va fer l’Espai 10, la seva primera exposició 

individual a la Fundació Joan Miró. Les escultures minimalistes de Susana 

Solano es van convertir en la imatge de la nova escultura espanyola. Cap a 

mitjans de la dècada dels vuitanta la seva obra va anar evolucionant cap a una 

escultura de dimensions més grans, nous materials i que volia mostrar 

subjectivitat, constantment mostrada a partir de gàbies obertes. Moltes de les 
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noves obres troben inspiració en formes de la naturalesa i la vida personal, 

sobretot de la seva infància. A principi dels anys noranta va endinsar-se una mica 

en la simplicitat geomètrica del moment, però actualment les seves escultures 

es caracteritzen per un intimisme relacionat amb la reivindicació del cos. De la 

seva vida personal no se’n coneixen masses detalls, però alguns fets importants 

van ser quan el 1987 i el 1992 va ser seleccionada per participar a la important 

mostra d’art Documenta 8 de Kassel, Alemanya, quan l’any 1988 va guanyar el 

Premi Nacional d’Arts Plàstiques i quan va aparèixer els anys 1988 i 1993, junt 

amb l’escultor espanyol Jorge Oteiza, a la Biennal de Venècia. Té les seves 

obres exposades per museus de tot el món, tot i així, des del 1987 té una 

exposició permanent a la ciutat alemana de Münster. 

  

Fotografia de Susana Solano feta per Cristina Calderer (2015). Susana Solano “Senza 

Uccelli” (1987); Fundació la Caixa, Barcelona, Espanya 

• Marina Abramović: va néixer a Belgrad, a l’antiga Iugoslàvia, el 30 de novembre 

de 1946 i actualment té 73 anys. Va tenir una infància dura, on el pare va 

abandonar la família i la mare tenia sobre ella i el seu germà un control excessiu. 

Va estudiar Belles Arts a Belgrad i Zagreb, i és coneguda pels seus 

performances efímers que tracten temes com la identitat, l’ego, la soledat, el cos, 

la ment, l’artista i el dolor. La seva primera performance important va ser l’any 

1973 a Edimburg i va ser anomenada “Rhythm 10”. Va estar casada durant uns 

anys amb l’artista serbi Neša Paripović, però l’any 1976 va deixar Iugoslàvia per 

anar a viure a Amsterdam. Allà va col·laborar amb l’artista alemany Uwe 

Laysiepen i junts van formar el grup The Other i van crear performances fins l’any 

1988. Des d’aleshores Abramović ha seguit representant performances, fent 

exposicions en alguns dels museus més importants del món, fent documentals, 

retrospectives i, fins i tot, va ajudar a la cantant estatunidenca Lady Gaga en un 
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retir espiritual. Estant activa com a artista des de fa quatre dècades, s’ha 

autoanomenat l’àvia dels performances.  

  

Fotografia de Marina Abramović feta per Paola + Murray (2015). Fotografies de Marina 

Abramović “Rhythm 10” (1973) a Edimburg 

• Sanja Iveković: nascuda el 6 de gener de 1949 a Zagreb, a l'antiga Iugoslàvia, 

actualment té 70 anys. Va estudiar Belles Arts a l’Acadèmia de Zagreb i va ser 

amb l’arribada de l’anomenada primavera croata24 quan, junt amb altres artistes, 

va començar la seva carrera artística. Aquesta generació que va aparèixer a 

l’Europa de l’Est és coneguda com a Nova Pràctica d’Artistes i tenia la intenció 

d’allunyar-se de les grans institucions i galeries per tal de poder qüestionar el 

paper de l’art a la societat. Utilitzaven les performances i materials barats i 

accessibles com a nova forma d’expressar art, plantejar-se temes socials, 

polítics, bèl·lics i culturals. En el cas de la Sanja Iveković, va centrar-se en temes 

sobre la situació de les dones i la imatge del cos perfecte a la societat actual, 

adquirint des de bon començament l’esperit feminista que la ha marcat tant. De 

fet, va ser la primera artista croata en autoanomenar-se feminista. Aquest fet, 

ella mateixa va descriure’l com a “moviment de desobediència contra el règim 

comunista, que veia al feminisme com un import burgés procedent d’occident”. 

El 1994, va obrir el Centre d’Estudis de la Dona a Zagreb i ha col·laborat amb 

moltes altres organitzacions feministes durant els anys. Una de les seves obres 

més importants és “Instructions No.1” (1976), on fa reflexionar sobre les 

pressions imposades a les dones per formar part del que la societat considera 

com a prototip de bellesa. A rebut nombrosos premis i és un referent per a molts 

joves. 

 
24 La primavera croata va ser un moviment polític, iniciat el 1970, on la República Federal de 

Socialista de Iugoslàvia reclamava una major autonomia cultural, política i econòmica a favor 
de Croàcia. 
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Fotografia de Sanja Iveković feta per François Besch (2012). Fotografies del vídeo de 

Sanja Iveković “Instructions No.1” (1976); Museu d’Art Modern de Nova York (MoMA), 

Estats Units 

• Zaha Hadid: va ser una arquitecta considerada la dona artista més important del 

món actual. Va néixer a Bagdad, Iraq, el 31 d’octubre de 1950. Venia d’una 

família iraquiana rica i per això va poder anar a Londres a estudiar arquitectura. 

Un dels seus companys a l’escola, l’arquitecte neerlandès Rem Koolhaas, va 

definir-la com l’alumna més destacada de tots. L’any 1980 va fundar a Londres 

la seva pròpia firma arquitectònica, Zaha Hadid Architects, i va començar a 

estudiar en algunes de les universitats més prestigioses del món. Els seus 

primers projectes eren molt colorits i radicals, cosa que va agradar a molts, però 

a la pràctica cap es va portar a terme. Com quan per l’òpera de Cardiff, Gal·les, 

el jurat va escollir el seu disseny com el millor però el govern va decidir portar a 

terme el disseny d’un altre. El 1988 va ser una dels set arquitectes escollits per 

l’exposició “Deconstructivisme en arquitectura” al Museu d’Art Modern de Nova 

York. El 31 de març de 2016, Zaha Hadid va morir d’un atac de cor en un hospital 

de Miami on estava sent tractada de bronquitis.  

  

Fotografia de Zaha Hadid feta per Sebastian Boettcher (2015). Zaha Hadid “Centre Heidar 

Aliev” (2012); Bakú, Azerbaidjan 
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• Benedetta Tagliabue: nascuda el 24 de juny de 1963 a Milà, Itàlia, té actualment 

56 anys. Va estudiar arquitectura a la universitat de Venècia i va ampliar els seus 

estudis a Nova York. Va anar a viure a Barcelona el 1989, i dos anys més tard 

va conèixer a l’arquitecte català Enric Miralles amb qui es va casar més 

endavant. Junts van crear Miralles Tagliabue EMBT que és un estudi per a joves 

arquitectes amb seu a Barcelona. Aquest és actualment un dels tallers 

internacionals amb més prestigi, gràcies a la participació en projectes com el 

parc de Diagonal Mar (2002) i la rehabilitació del mercat de Santa Cristina (2005), 

els dos portats a terme a Barcelona, o la restauració de l’ajuntament d’Utrecht, 

Holanda (2000), i l’edifici del Parlament Escocès (2004). Des de la mort de 

Miralles l’any 2000, Benedetta Tagliabue ha assumit la direcció de l’estudi i 

dirigeix projectes molt importants internacionalment. 

  

Fotografia de Benedetta Tagliabue feta per Lluc Miralles (2017). Estudi Miralles Tagliabue 

EMBT “Edifici del Parlament d’Escòcia” (2004); Edimburg, Regne Unit 
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7. ENTREVISTES 

7.1. Gemma Samper Nugué i Blanca Bonastre Samper 

El passat 1 d’agost de 2019 vaig entrevistar a la Gemma Samper Nugué i la Blanca 

Bonastre Samper, mare i filla respectivament, que tenen una botiga i escola d’art 

anomenada Centre d’Art Nugué i Camps a Malgrat de Mar. Originàries de Palafolls, la 

Gemma va néixer l’11 de març de 1963 i té 56 anys, i la Blanca és del 19 de juliol de 

1992 i té 27 anys.  

La història de com la Blanca va endinsar-se al món de l’art per primer cop va ser quan, 

amb tretze anys, va haver d’estar a l’hospital per problemes d’esquena i la Gemma li va 

donar un quadern de dibuix, tot i que també, des de petita ja observava com la seva 

mare dibuixava. Per l’altre banda, la Gemma, com que és filla única, va començar a 

dibuixar com a hobby quan era molt petita i s’avorria.  

La Gemma s’especialitza en la pintura a l’oli, on pinta principalment paisatges i 

bodegons. No s’inspira en ningú sinó amb allò que li crida l’atenció, tot i que, li agraden 

els quadres de pintors russos realistes. Per l’altre banda, la Blanca prefereix el dibuix 

amb aquarel·la o tècniques seques com el llapis o el carbonet, amb els quals realitza 

figures i retrats hiperrealistes com a preferència. La Blanca troba inspiració en els 

artistes prerafaelites i en un pintor anglès anomenat William Turner. 

 

A la dreta, fotografia de la Blanca Bonastre amb alguns dels seus treballs. A l’esquerra, 

fotografia de la Gemma Samper amb algunes de les seves obres 

1. Algú de la vostra família ja s’havia dedicat a l’art?  

No, nosaltres som les primeres. 
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2. Quantes obres ha fet aproximadament cadascuna? Heu fet exposicions? 

Us va costar fer-la? 

La Blanca ha fet entre 50 i 100 obres, i la Gemma més de cent.  

Sí que hem fet exposicions, sobretot la Gemma n’ha fet bastantes. Quan fas una 

exposició tu sola és complicat trobar un lloc on exposar ja que el món de les galeries és 

molt tancat i busquen coses concretes. Normalment, participar amb col·lectives és més 

fàcil. Però clar, el fet de fer un nombre tan gran d’obra, d’entre 20 i 30 quadres, després 

buscar un lloc on penjar-les, a més de les exigències, emmarcar, etc. realment darrere 

hi ha un muntatge molt gran que no es veu. Per tant, no és fàcil muntar una exposició, 

sobretot econòmicament, ja que a vegades pot suposar un risc. 

3. Alguna ha cursat la carrera de Belles Arts? Si és que sí, a quina universitat? 

Us van deixar treballar amb nus? Els nus eren d’homes o dones? 

Blanca: vaig estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona i sí que vam treballar amb 

nus, però vaig trobar a faltar nus masculins. Tots els nus amb els que vaig treballar a la 

universitat eren de dones exceptuant-ne un. 

4. Quants dels vostres mestres en aquestes carreres van ser dones 

(aproximadament)?  

Blanca: era bastant igualat, però sí que m’havia fixat que molts dels professors homes 

eren més grans, mentres que les professores dones eren més joves, és a dir, que havien 

entrat més recentment.  

5. Teniu alguna altre carrera o master que no estigui relacionat a l’art? Si és 

que sí, per què?  

Blanca: sí, el màster de formació de professorat. Me’l vaig treure per explorar una mica 

més el món de l’ensenyament i també perquè, no es sap mai on acabaràs, és a dir, 

potser més endavant m’envien a fer classes a algun institut, però mentres l’escola d’art 

ens vagi bé tinc la intenció de quedar-me, principalment perquè aquí puc oferir un 

ensenyament personal i alternatiu al d’institut que és molt més quadriculat. 

6. Creieu que un artista pot guanyar-se la vida només amb l’art actualment?  

Sí, s’ha de treballar molt però és possible. Actualment, sobretot a part de ser bo, s’ha de 

tenir possibilitats extres, és a dir, treballar en altres branques de l’art ja que aquest és 

molt extens i t’ofereixen més oportunitats (videojocs, còmic, disseny, etc). 
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7. Estava mal vist per una dona dedicar-se a l’art en les vostres “temps” 

respectius? Com ho veieu actualment? 

No. Gemma: però recordo que anys enrere si que molestava una mica als homes el fet 

de ser dona i que t’introduissis dins del seu entorn. Actualment ha millorat molt, 

segurament encara hi ha algun cercle de gent més gran que és tancat, però els joves 

que van arribant són molt més acceptants i s’ha obert molt tot.   

8. La vostra família us ha donat suport?  

Sí, mai hem tingut cap problema. Gemma: jo sobretot vaig involucrar-m’hi quan la 

Blanca va acabar la carrera i tothom de la família ens ha donat molt suport sempre. 

9. En algun moment vau pensar de dedicar-vos a una altra cosa per lo que 

algú us havia dit?  

Blanca: sí, tot i que, més que pel que algú havia dit seria més per la situació en la que 

ens trobavem, és a dir, havia pensat en estudiar disseny de moda i obrir on tenim ara 

l’escola una botiga de vestits de núvia, però tenir una botiga de vestits de núvia just al 

costat de l’església no era la millor idea. 

10. Al llarg de la història hi ha hagut moltes dones artistes amb gran talent que 

han deixat l’art perquè les seves parelles les han obligat o les han 

influenciat a fer-ho. Us heu trobat amb aquesta situació? Sabeu d’alguna 

dona que hagi passat per aquí?  

Personalment no ens ha passat, però a vegades han vingut dones a l’escola que tenien 

problemes amb el marit perquè aquest no deixava o no estava d’acord amb que ella 

anés a fer classes de dibuix. 

11. En algún moment us heu trobat amb algú que us poses les coses 

complicades per arribar als vostres objectius? Si és que sí, com i per què?  

Gemma: sí, jo vaig estar molts anys sense pintar per culpa de comentaris que em feien 

sentir com si realment aquest no fos el meu lloc. Suposo que devia de ser per falta de 

seguretat, però després arriba un moment en que deixes tots aquests comentaris enrere 

i fas el que realment t’agrada sense importar-te el que els altres pensin.  
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12. Creieu que existeixen prejudicis sobre les dones dedicant-se a l’art 

actualment? Vosaltres n’heu viscut algun?  

Actualment no creiem que existeixin prejudicis. Gemma: últimament no n’hem viscut 

cap, però si que a vegades m’han vingut senyors que miraven els meus quadres que 

estan  exposats a la botiga i signats amb les meves inicials i després em deien 

comentaris del quadre com si qui l’hagués fet fos un home. Després els hi deia que els 

quadres els havia fet jo i es quedaven amb unes cares ben estranyes. 

13. Què creieu que ha de tenir un artista, sobretot en el món de la 

pintura,  actualment per tenir èxit?  

Ha de ser una persona molt treballadora que hi aporti molt de temps i dedicació, sobretot 

perquè la pintura es basa a partir de la pràctica, però també és molt important tenir 

contactes, saber moure’s per vendre les obres i fer un bon màrqueting. 

14. Creieu que les dones s’han d’esforçar més que els homes per aconseguir 

l’èxit?  

Blanca: en principi actualment no, però sí que fa uns anys s’havia de lluitar més. Hi ha 

molts casos de dones que utilitzaven pseudònims o només les inicials per poder obtenir 

més reconeixement com per exemple la J.K. Rowling. Crec que, com a mínim en el món 

occidental, això ja s’està acceptant. Gemma: s’haurien d’esforçar igual que tothom, però 

crec que sí que les dones s’han d’esforçar una mica més que els homes perquè 

contínuament han d’estar demostrant el que poden fer. 

15. Per tant, penseu que les dones es troben amb les mateixes oportunitats 

que els homes en el camp de l’art?  

Blanca: m’agradaria pensar que si, però tot depèn del context. Gemma: crec que cada 

vegada està més igualat. 

16. Em sabríeu nombrar més de 10 dones artistes entre les dues?  

No, però les que sabem són: Artemisia Gentileschi, Judy Chicago, Yoko Ono, Yayoi 

Kusama, Frida Kahlo, Georgia O’Keeffe, Marina Abramović i Coco Chanel. 
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17. Creieu que la Història de l’Art ha invisibilitat a la dona artista? Per què?  

Les dues pensem que sí. Durant tota la història la dona ha tingut el seu paper a casa i 

no se la ha deixat visibilitzar més enllà de les quatre parets. També hi ha hagut molts 

homes que s’han apropiat de la feina feta per dones. En resum, les dones eren 

considerades inferiors abans. 

18. Amb quina situació penseu que les dones artistes d’èpoques passades 

s’han trobat? (els hi era complicat, fàcil, estaven marginades,....?)  

S’han trobat amb el deure de vetllar per la seva família, amb el paper d’haver d’exercir 

de cuidadora i no com a treballadora que pugui portar un sou a casa, per això la majoria 

ho devien fer d’amagat . Realment ho tenien complicat i les poques que han passat a la 

història, la majoria, venien de família benestant amb un poder econòmic suficientment 

important com per poder dedicar-ho a l’art. 

19. S’han trobat casos de quadres que es pensaven que els havia fet un home 

però resultava ser fet per una dona. En la majoria d’aquests casos, el 

quadre es va revaloritzar i se li va treure valor. Per què creieu que és això?  

Blanca: pel valor que se li donava el fet de que fos un home el que pintès. L’home 

sempre era vist com a professional mentres que la dona era vista com a amateur que 

només ho feia com a hobby. Això era vist així perquè les dones no podien arribar al nivell 

de professionalitat que els homes tenien perquè es trobava amb les portes tancades en 

tot, sense formació ni material. Gemma: la gent que tracta amb art busca nom, si no es 

té nom no hi ha valor econòmic. A vegades es valora més el nom que l’obra en si. 

20. Trobeu just que en molts museus s’exposin molts més quadres d’homes 

que de dones? Per què?  

Blanca: no, però també és la història que ens ha quedat. Estaria bé que es rescatessin 

quadres fets per dones, però la realitat és que les dones no es trobaven amb l’oportunitat 

de produir obra. Espero que més endavant s’introdueixi més obra feta per dona encara 

que sigui contemporània. Gemma: no, però hi ha més obres d’homes reconegudes que 

no pas de dones. També s’ha de dir que cada cop es fan més exposicions d’únicament 

quadres fets per dones, com en el Museu Europeu d’Art Modern (MEAM). 
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21. Sabeu qui és la Linda Nochlin?  Per què creieu que no va ser fins el 1971 

quan es va formular la pregunta: “per què no hi ha hagut grans dones 

artistes”?  Creieu que hi havia gent a qui li interessava que no es fes 

aquesta pregunta? 

No coneixem qui és. Suposem que es va tardat tant pel masclisme de l’època i perquè 

la dona estava sempre ocupada, per tant no trobava temps per qüestionar-se aquestes 

coses. I esclar que pensem que hi havia gent a qui no li interessava. Per a molts les 

dones molestaven en el món de l’art i per assolir la sobirania masculina que es buscava 

se les havia d’eliminar o amagar, a part que els homes no ho consideraven un tema 

important. 

22. En tots els anys que porteu en aquest món artístic, heu vist o viscut canvis 

(en la mentalitat o visió dels artistes)? Quins?  

Blanca: sí, a part de que hi ha més dones que estudien art, també s’ha acceptat més la 

seva presència, les xarxes socials han obert molt tot i a nivell més internacional ara hi 

ha moltes més tècniques i expressions artístiques que estan guanyant terreny. Gemma: 

sí, hi ha més exposicions de dones artistes, majoria de noies tant en carreres 

universitàries d’art com aquí a l’escola i ja no hi ha amb tanta força el monotema de la 

dona despullada i la dona perfecta. 

23. Per acabar, què creieu que la “comunitat d’artistes” hauria de fer per 

equilibrar la situació entre homes i dones artistes?  

Blanca: trobo que la feina de la societat d’avui en dia és d’acceptar que aquestes 

dones hi són, i realment els joves ho tenen molt assumit. Gemma: actualment encara 

no està del tot equil·librat, però dins les noves generacions hi ha molta noia i això 

acabarà canviant les coses tant si es vol com si no. 
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7.2. Laura Borràs i Castanyer 

El dia 5 de desembre de 2019 vaig tenir el plaer d’entrevistar a Laura Borràs i Castanyer, 

actual diputada en el Congrés dels Diputats a Madrid i portaveu de Junts per Catalunya.  

Laura Borràs va néixer el 5 d’octubre de 1970 a Barcelona i actualment té 49 anys. Ha 

viscut gran part de la seva vida a Barcelona, però ha fet estades de recerca a Anglaterra 

i França pels seus estudis. Va llicenciar-se en Filologia Catalana a la Universitat de 

Barcelona i és doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona amb títol 

de doctor europeu.  

A més de ser diputada en el Congrés dels Diputats des de maig del 2019, és mestre a 

la Universitat de Barcelona des del 1994. Entre els anys 2013 i 2018 va ser Directora de 

la Institució de les Lletres Catalanes i entre el 2018 i el 2019 Diputada al Parlament de 

Catalunya i, més tard, nomenada Consellera de Cultura. 

  

Fotografia feta a les escales principals, amb la Laura Borràs a l’esquerra i Gentileschi a 

la dreta 

1. Quina importància té per a vostè tot allò relacionat amb la cultura? 

Sense la cultura la vida és només biologia, és a dir, tots els éssers humans tenim 

necessitats biològiques com menjar i dormir, però la cultura és el que ens fa viure més i 

ens connecta amb tot allò que ens ha precedit. Per tant, per mi la cultura és la vida en 

aquest doble sentit, que porta la teva vida més enllà de les qüestions biològiques i et 

connecta amb el passat i les seves diverses formes. Realment, no puc entendre la vida 

sense cultura. 
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2. Creu que hi ha igualtat dins del món de la cultura? Si és que no, què pensa 

que s’hauria de fer? 

No, no n’hi ha perquè no n’hi ha en el món. En el context que tu m’ho preguntes, hi ha 

una desigualtat de gènere molt evident ja que no correspon el nombre de dones que es 

llicencien amb el nombre de dones que dirigeixen. Això és perquè no es donen les 

condicions perquè aquestes desigualtats es corregeixin, ja que vivim en un món 

heteropatriarcal en el qual les idees estan molt arrelades i són difícils de canviar. Jo per 

exemple, sempre dic que el masclisme és un monòleg que el feminisme ha vingut a 

trencar. 

En quant a què es podria fer, sempre he pensat que la cultura és la solució i la que 

corregeix la natura. És a dir, amb educació es poden modificar les coses, perquè sinó 

ens trobem en un determinisme salvatge i biològic. La cultura modela des d’un punt de 

vista educatiu, permet millorar i fer visibles, prevenir i corregir els estereotips. Els 

estereotips són precisament molt perillosos ja que es transmeten de manera invisible i 

els tenim inculcats en la nostra manera de fer i pensar. Un exemple d’aquests són les 

pel·lícules de les princeses Disney que tot i semblar aparentment inofensives estan 

plenes de rols de gènere. Per tant, cal educar a la gent, sobretot nens i nenes, perquè 

no vivim en una societat sexista que reprodueixi els mateixos estereotips que se’ns ha 

donat a nosaltres i ensenyar que es poden fer les coses diferents.  

3. Ha viscut alguna experiència de desigualtat? 

Moltes i contínuament. Les he viscut en la meva época de ser la professora més jove de 

la universitat, de ser la directora general més jove del Departament de Cultura, en ser la 

consellera de Cultura més jove, i fins i tot es pensaven que era la primera consellera de 

Cultura quan n’hi havia hagut una altre, i ara encara com a diputada en el Congrés dels 

Diputats. Les visc diàriament en els titulars de premsa, en la manera de fixar-se en els 

meus vestits però no en com van vestits els homes, etc., i tot això són símptomes 

d’anormalitat que tenen a veure amb com es traspassa un llindar que amb els homes no 

es traspassa.  

Una experiència més concreta és per exemple quan tenia uns 24 anys i anava a Cadis 

a fer una conferència al Teatro Iberoamericano. Vaig sortir del tren i vaig agafar un taxi. 

Estava tenint una conversa amb el taxista sobre el teatre quan em va preguntar si era 

actriu, i jo li vaig respondre que no, que era professora i anava a fer una conferència. De 

cop es va girar i va dir: “¡Caramba! Tan joven y ya habla”. I clar és això, trencar un 
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estereotip en que una noia jove pot ser intel·ligent, pot fer una conferència i pot ser algo 

més a part d’actriu.  

Un altre exemple, és de quan ja era directora de la Institució de les Lletres Catalanes i 

anava a fer una inauguració d’una exposició. Vam quedar que parlariem dues persones, 

un representant de la Caixa i l’altre de la Generalitat. El mestre de cerimònies va fer 

parlar al director de la Caixa, que es notava que s’havia tret el text de la Wikipèdia, i 

després quan m’havia de tocar a mi, va dir de començar a fer la visita guiada. Jo em 

vaig quedar perplexa i no vaig poder fer el meu discurs fins que la visita es va haver 

acabat. Quan al final de la visita tothom estava disgregat, el mestre de cerimònies va 

començar a aplaudir per cridar l’atenció a la gent i va dir: “A veure un moment que la 

Laura ens vol dir una cosa!”. Quan va dir això em va treure el càrrec, el cognom i la 

paraula, perquè la paraula no te la donava ell sinó que com a representant de la 

Generalitat ja la tenia, i em va agafar desprevinguda. Tot i així, vaig agafar el micròfon i 

vaig fer un parlament, nomenant a tota aquella gent que havia participat en aquella 

exposició a qui els altres havien invisibilitzat, dient tot de continguts i cites. Quan vaig 

haver acabat, de cop aquest senyor es va girar i em va dir a l’orella: “Si hagués sapigut 

que parlaves tan bé t’hagués donat la paraula abans”, és a dir, aquest senyor seguia 

refermant que qui donava la paraula era ell i que abans no m’havia donat la paraula 

perquè havia pensat que no tenia la capacitat per fer-ho. Això demostra que les dones 

sempre hem de demostrar més, perquè hi ha gent que encara pensa que no estem 

capacitades per fer determinades coses i això entra dins dels estereotips. 

4. Vostè, si no m'equivoco té una filla, l’hi ha inculcat d’alguna manera l’amor 

i el respecte cap a la cultura i l’art? I li ha transmès la possibilitat de 

contrarestar els estereotips de gènere? 

Doncs tinc una filla de 19 anys anomenada Marta Botet i crec que era inevitable inculcar-

li aquests valors i amor cap a l’art i la cultura quan, com ja he dit, per mi la cultura és 

vida i això es reflexa en el meu dia a dia. Realment no ha calgut explicar-li molt ja que 

ho ha viscut des de sempre i per tant, ho ha viscut d’una manera natural. Tot i que si 

que calia recordar-li perquè anavem a un lloc, perquè era important, quin valor tenia, 

etc. per aportar-li una experiència positiva i fidelitzar-la amb aquest aprenentatge. 

El que sí que li he hagut d’ensenyar és aquesta capacitat de contrastar els rols de gènere 

ja que és una cosa que si no te l’expliquen no la veus, perquè la societat ho té tot 

preparat perquè tot sigui d’una manera i no hi hagi canvi. Però en quan veus els 

estereotips i les desigualtats ja no pots no veure-les, però això només és possible a 

través de l’educació.  
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5. S’han fet reformes d’algun tipus en el Departament de Cultura de la 

Generalitat per a la igualtat? Si és que sí, en pot posar alguns exemples? 

Durant el temps que jo hi vaig ser vaig impulsar que la paritat25 fos un requisit, ja que tot 

i que està marcat per llei, hi ha lleis que mai acaben de desplegar-se del tot perquè es 

troben innecessàries. Per tant, vaig impulsar la paritat per exemple en les comissions 

que avaluen els diners que es donen per fer activitat cultural, amb la qual tots aquests 

tribunals han de ser públics, transparents, amb prestigi, paritaris, intergeneracionals i 

amb representació territorial. Tot això assegura una millor gestió dels diners públics i 

introdueixen una qüestió de gènere que fins ara no existia.  

6. Per què creu que en molts museus la majoria de les obres són d’homes? 

Perquè aquesta mirada patriarcal, que és amb la que s’ha fonamentat tot, fa que les 

dones siguin invisibles i que no hagin participat en els processos de reconeixement. Si 

no hi ha coneixement no hi pot haver reconeixement. El que ha passat moltes vegades 

amb les dones artistes és que les seves obres han estat atribuïdes a altres persones, 

normalment homes, i són conegudes per ser “germana de”, “amant de”, “esposa de”, 

etc. Per tant, no són en els museus perquè en la seva majoria van quedar-se a l’àmbit 

familiar com els relats fundacionals han induït a fer des del principi. 

  

 
25 Paritat: participació equilibrada entre homes i dones en les posicions de poder i presa de 

decisions. 
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8. DIBUIX DE “LA COLUMNA TRENCADA” DE FRIDA KAHLO 

Com que en aquest TdR s’hi tracten les dones en el món de l’art, he volgut fer un dibuix 

per incorporar una part més personal al treball. Vaig decidir imitar el quadre d’alguna 

dona artista i finalment em vaig decidir per fer-lo de la Frida Kahlo. La he escollit a ella 

perquè és una de les pintores més importants de l’últim segle i perquè recentment molta 

gent s’ha interessat per ella, sobretot pel seu paper de feminista. Finalment, havia 

d’escollir una de les seves obres i vaig escollir “La columna trencada”. Les principals 

raons per les quals vaig escollir aquest quadre eren perquè és visualment molt 

interessant amb tota la varietat de colors, espais i formes que té, i perquè explica una 

part molt profunda de la seva vida amb tots els problemes de salut que patia. El quadre 

original està exposat al museu Dolores Olmedo a Mèxic i el va fer l’any 1944. Té unes 

dimensions de 39 x 30.6 cm sense marc i està fet d’oli sobre masonite26. 

 

Frida Kahlo “La columna trencada” (1944); Museu Dolores Olmedo, Mèxic 

En quant a la meva representació, la he pintat amb llapis de colors de la marca suïssa 

Caran d’Ache en un quadern de dibuix de la marca italiana Fabriano de dimensions 42 

x 29.7 cm.  

El primer pas va ser, com en tot dibuix, fer l'esbós. El vaig començar a fer el dia 3 d’agost 

de 2019 i, com es pot veure en la primera de les cinc imatges a continuació, l’esbós s’ha 

de fer amb traços molt fluixos de llapis per si hi ha algun error i es vol rectificar i també 

perquè alhora de pintar no es vegi el llapis molt marcat. El vaig començar a pintar el dia 

16 d’agost. Cadascú té les seves pròpies tècniques i maneres alhora de dibuixar i pintar, 

per això, vaig decidir pintar el dibuix des de dalt i anar baixant, com es veu a la segona 

imatge. En quant em vaig trobar amb el cos de la Frida vaig decidir seguir pintant-lo fins 

abaix deixant el paisatge del fons pel final, tal i com es pot veure a la tercera imatge del 

 
26 Masonite: tipus de tàblex o aglomerat utilitzat per molts artistes per a crear-hi les seves obres. 
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dia 29 d’agost. A la quarta imatge del dia 1 de setembre es veu com vaig acabar amb el 

cos de la Frida, la peça de tela que la tapa parcialment i començava a pintar el fons. 

Finalment, vaig pintar tot el fons, vaig tornar a pintar el cel, ja que no estava convençuda 

de com m’havia quedat abans, i vaig fer els últims retocs. El dibuix va estar acabat el 

dia 2 de setembre de 2019 i totes les fotografies que hi ha a continuació les he fet jo 

mateixa. 
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9. CONCLUSIONS 

Per començar, cal aclarir que és impossible esmentar a totes les dones artistes que hi 

ha hagut, però s’ha intentat anomenar el màxim nombre d’elles possible.  

Primerament, i responent a les hipòtesis realitzades al principi del treball, ens n’adonem 

que l’art en si no ha influït en la visió dolenta de les dones sinó els artistes que les han 

representat. Les escenes representades en moltes obres ens ha portat a la conclusió 

que abans les dones eren vistes com simples cuidadores de família, com a imatge 

eròtica i dolentes per naturalesa. En la seva majoria, això ha canviat. Les galeries encara 

són espais tancats i realment, només s’aconsegueix l’èxit amb bons contactes, 

màrqueting, etc., tot i així, i tal i com se’ns ha explicat en les entrevistes, avui en dia els 

joves són molt més oberts de ment i tenen menys problemes en assimilar canvis, a més 

que cada cop hi ha més dones dedicades a aquest àmbit laboral.  

Seguidament, és fascinant pensar com algunes dones artistes, tot i no tenir formació, 

recolzament i trobant-se en una societat masclista i sense oportunitats, és a dir, tenint-

ho tot en la seva contra, van aconseguir proliferar i fer-se un lloc en el món de l’art. Una 

altra dada interessant d’aquest treball, és que hi ha hagut molt poques dones artistes 

catalanes i espanyoles conegudes, i de les poques que se’n coneixen sovint són tapades 

per figures d’homes artistes molt més famosos com Dalí, Picasso, Miró o Velázquez, 

entre d’altres. 

També, cal comentar que en molts llibres i enciclopèdies d’història de l’art no hi 

apareixen dones artistes. En els més recents s’hi poden observar algunes 

incorporacions de pintores, però tot i així, són mínimes. En el llibre Arts s’hi troben 

esmentades 12 dones artistes, que tot i no ser poques comparades amb altres llibres, hi 

ha moltes més dones artistes que van ser importants i que haurien de ser indispensables 

alhora d’explicar la història de l’art. A part, de les 12 que hi apareixen només són 3 les 

que reben una explicació sobre la seva obra artística. 

En conclusió, encara falta camí per recórrer per aconseguir la igualtat, no només en l’art 

sinó també en altres camps, però cada cop es reconeix més el treball de les dones. Es 

porten a terme iniciatives com la del Museu d’Art de Baltimore, que el setembre de 2019 

va anunciar que a partir del 2020 compraria només obres de dones per la seva col·lecció 

permanent, o el Museu Nacional de Dones Artistes a Washington que és l’únic museu 

del món dedicat exclusivament a obres de dones artistes. Tot i així, cal seguir 

investigant, descobrint i donant a veure les obres de totes aquelles dones artistes que 

encara són desconegudes i l’educació hi té un paper clau. 
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11. ANNEXOS 

11.1. Arts. Pàgines on es troben les dones artistes 

Artemisia Gentileschi: pàgines 297, 314 i 315. 

Georgia O’Keeffe: pàgina 417. 

Frida Kahlo: pàgines 402, 413, 472 i 473. 

Louise Bourgeois: pàgines 460, 466 i 467. 

Yoko Ono: pàgina 454. 

Carolee Schneemann: pàgina 454. 

Joyce Kozloff: pàgina 459. 

Susana Solano: pàgines 459 i 460. 

Marina Abramović: pàgines 453 i 454. 

Sanja Iveković: pàgina 454. 

Zaha Hadid: pàgina 448. 

Benedetta Tagliabue: pàgina 447. 
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11.2. Il·lustracions a la revista Feminal (1907- 1917) de Lluïsa Vidal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dalt a l’esquerra, “Secretet rosa” (30 d’octubre de 1910); número 43. A dalt a la dreta, 
“Llegenda germànica” (1908); número 14. A baix a l’esquerra, “Sense títol” (1912); 

número 67. A baix a la dreta, “Conte de Nadal” (29 de desembre de 1907); número 9 
 


