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INTRODUCCIÓ 

 

Des de fa més de tres anys ha aparegut i crescut la necessitat de 

parlar so bre la n ostra f amília. Com ar tistes plàstiques hem r eflectit esta 

preocupació al nostre treball creatiu. L’origen d’esta inquietud està marcat 

per la separació dels nostres pares que va repercutir en el nostre ideal de 

família. A partir d’este fet se’ns han plantejat moltes qüestions, entre elles, 

quin va ser l’origen de la ruptura. Per altra banda, ha sorgit un sentiment 

de desubicació quant  a la pertinença i  l a de finició de qu i f orma par t de l 

nostre grup familiar. Esta última percepció s’accentua amb l a pèrdua de 

l’imaginari familiar: ja no t enim un àl bum ni  un retrat de família vàlid que 

reflectisca l a si tuació que v ivim ar a. É s per ai xò que hem  deci dit 

confeccionar el nostre retrat familiar.  

Realitzar un r etrat de f amília pot  co nsiderar-se act ualment una  

paradoxa. No ens referim solament a nivell personal, sinó també per a les 

famílies canviants que co mposen l a so cietat act ual. E nfrontar-se a l nou  

retrat de f amília si gnifica r evisar la t ransformació que ha pat it est a 

institució. Les separacions, divorcis, nous casaments i noves separacions 

donen co m a r esultat un panorama en el qual la persona tendix a 
afirmar la seua autonomia davant del col·lectiu, que es disgrega. Tot 

açò co mpassat pel  co ntext hi stòric que h a co ndicionat l ’ideal f amiliar 

concretament a Espanya al llarg dels segles XX i XXI.  

Amb el  t emps hem anat  gest ant una  pr oposta que  r eflectix est es 

inquietuds: Retrat de família. Este és un projecte expositiu creat pel grup 

artístic Art al  Q uadrat f ormat per  G ema i  M ònica de l R ey Jordà. L’ hem 

realitzat d ins del M àster en P roducció A rtística de la F acultat de B elles 

Arts San C arles de V alència durant e l cu rs 2007 -2008. L’ estudi d’ este 

retrat es fa en paral·lel amb la divisió del projecte en: Projecte expositiu 

Retrat de família: part paterna i Projecte expositiu Retrat de família: 

part materna abordat per Gema i Mònica respectivament. 
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Ambdues tesis corresponen a l a proposta de projecte número 5.2. 

que est ablix l a c omissió aca dèmica de l M àster en P roducció A rtística. 

Esta pr oposta pe rmet pr esentar una  i ntervenció/instal·lació, no 

necessàriament f actible, dest inada a un  esp ai co ncret. P er t ant, 

presentem el projecte d'una videoinstal·lació en un espai concret.  

Metodològicament f em una r evisió de la r epresentació f amiliar, la 

recerca del context històric que ha marcat la vida de la nostra família, un 

repàs pels estudis sociològics sobre e l no u co ncepte d e f amília i la 

repercussió que es mostra d’ella en l’art contemporani. Esta investigació 

ens ha portat a l a r ecerca de l libres, docu ments històrics i per sonals, 

articles de pr emsa, vi sualització de  pece s d’ art, ex posicions, v isionat 

d’obra a udiovisual i per  a ltra banda la r ealització d’ entrevistes familiars 

que ens han aportat el panorama contextual que després hem contrastat 

amb la història.  

L’organització d’esta tesi està marcada per la pròpia estructura de 

l’exposició, que c orrespon a una instal·lació audiovisual en forma d’arbre 

genealògic en la seua planta. Està formada per  habitacions-personatges 

que van retratant la nostra família al llarg de l’exposició.  

La instal·lació té vàries lectures possibles. Per una par t, es pot fer 

un anà lisi gene racional q ue pa rtix de nosa ltres mateixes, que 

representaríem la part més jove de la família, fins a les dues generacions 

anteriors. Volem e mfatitzar que,  m és enllà de l ’anècdota b iogràfica, 

l’apropament a l a nost ra f amília r eflectix t res èpoques: la gue rra, la 

postguerra i el franquisme que vi squeren els nostres avis; el franquisme i 

la t ransició am b el  pr ogrés dels pares; i  el  benest ar de l a nost ra 

generació. 

També es pot trobar una segona lectura que genera una dicotomia 

entre la par t m asculina, co rresponent a  l a f amília paterna, i la part 

femenina, a la família materna. Es tracta de la gran línea transversal del 

projecte, que m ostra l a co ntraposició d el m ón masculí am b el  f emení, 
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mons que han evo lucionat de m anera de sigual al llarg de les tres 

generacions on els rols transmesos s’han mantingut en el cas dels homes 

i s’han trencat en el de les dones.  

Esta ú ltima l ectura ens  pe rmet bi furcar l’estudi de ls nost res 

avantpassats en dues parts paral·leles i que són les que donen nom a les 

dues tesis: part paterna i part materna.  

En Retrat de família: part materna analitze per què s’està trencant 

la solidesa de la família t radicional i els canvis que s’estan donant en la 

configuració de les famílies en l’actualitat. Així mateix, reflectisc de quina 

forma esta nova  concepció de f amília ve  en  par t donada p er dos grans 

evolucions: el canvi de la intimitat i la transformació de la dona. 

Amb esta obra continuem una t rajectòria artística empresa per Art 

al Quadrat a l 2002. La majoria de les obres que h em t ractat parlen dels 

nostres pares. És més, Art al  Quadrat naixia quan e lls se separaven. El 

mateix di a i  a la m ateixa hor a, e n m ig de  l a p rimera gr avació, es va 

produir l’esdeveniment.  

Llavors, Art al Quadrat naix amb la separació, situació vinculada 

irremeiablement al  n ostre treball, i  r eincidix temàticament so bre ella en 

diverses obres.  

Per ai xò, pense m que si  en la nost ra t rajectòria es repetix est e 

tema de f orma si stemàtica és per què hi ha al guna cosa que ha quedat 

pendent de r esoldre o d’ entendre. C reiem en l a necessitat d’ una r evisió 

del passat familiar per arribar a una acceptació i posterior sanació del que 

som en l ’actualitat. E n est a aut osanació e ntra en j oc no so lament l a 

manera de se r de ls nost res pares, s inó e l caràcter gen eral de les dues 

famílies, les quals actuen i transmeten la seua història de manera diferent 

davant d’un mateix context.  

D’esta m anera podem  est ablir uns objectius que pr etenem 

aconseguir amb l’execució d’este estudi:  
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• Realitzar un r etrat f amiliar d’ acord amb l a si tuació act ual que 

ens porte a definir i ubicar-se dins de la família. 

• Analitzar t eòricament l ’evolució de  la f amília i nstitucional i 

comprovar si existix una correlació entre la família en general i 

l’exemple de la nostra.  

• Investigar em ocionalment les dos generacions anteriors i 

recollir la m emòria f amiliar co m a f ont indispensable de 

transmissió de la memòria històrica, a ixí com anal itzar l’actual 

generació com a resultat de la vida dels avantpassats.  

• Comprendre les actituds familiars en relació al  context històric 

de l es generacions passades i co m açò  ens han i nfluenciat 

amb la transmissió dels seus valors.  

• En def initiva, au toexplorar, busc ar e ls nostres orígens, pe r a 

conformar la identitat pròpia i l’autoretrat a t ravés de la família, 

cosa que ens permetrà t raspassar la nost ra ex periència per 

què l ’espectador experimente i  se senta identificat amb alguna 

de les persones que participen en el projecte. 

• La nostra proximitat a la família materna enfront de la paterna 

fa que un de ls objectius prioritaris del projecte si ga e l de 

reequilibrar el retrat familiar en atorgar dins de la instal·lació el 

mateix esp ai a l es dues famílies. D ’esta f orma t ractem d e 

valorar am bdues experiències familiars pel se u es forç de 

superació i supervivència. 

• Un al tre pr opòsit en relació a la p art f ísica del  projecte és 

traslladar esta recerca a un di sseny d’exposició i desenvolupar 

un estudi formal que per meta dur -lo a t erme en un esp ai real 

amb una adequació econòmica i de materials específica.  
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Respecte a l a metodologia, d iferenciem, d’ una banda,  la que e ns 

ha por tat a enf rontar-se a l a pr òpia i nvestigació i, d’ altra banda, l a que 

hem utilitzat pe r a  la r ealització del r etrat de f amília. D e m anera que 

trobem l a r ecerca t eòrica so bre est udis de l a t ransformació, l a 

representació a t ravés de l ’art i  el  context de la i nstitució familiar ( punt 

1.1), així com la investigació familiar pròpia, basada en la consulta directa 

als components del gr up que ens conten la se ua b iografia i l a de la 

família. D ins d’ esta tasca s’obri un ventall de metodologies específiques 

per a traslladar en l’obra les vivències personals, que canvien conforme a 

la r elació que t enim a mb ca da membre i  que es voran des granades 

concretament en l’apartat 3.1.  

Esta t esi que p resente est à dividida en  t res grans apartats: a l 

primer, ex plique e l dese nvolupament t eòric i co nceptual de l p rojecte; a l 

segon r eplegue un a r elació de  r eferents ar tístics que  t racten so bre la 

família; i a l t ercer, expose la descripció f ormal de l ’espai expositiu i em  

centre específicament en la part materna de la família. 

• El pr imer apar tat e l co nformen ci nc capítols. E n el  pr imer 

expose la m etodologia ut ilitzada a l’hora d’ emprendre la 

investigació. E n e l se gon an alitze la r epresentació f amiliar 

mitjançant l ’arbre de f amília i la j ustificació de la t ipologia 

seleccionada on ens basem per a fer el retrat de família. En el 

tercer capítol mostre l a reflexió sobre la família actual basada 

en estudis sociològics. En e l següent capítol, el  quart, ubique 

els contextos històrics i cu lturals que co rresponen a la 

generació actual i la dels avantpassats de la part materna amb 

un èm fasi pat ent en l ’estudi de l pape r de l a dona i  l a se ua 

transformació. D’altra banda, replegue la biografia personal de 

cadascun d’ells en connexió amb el  context històric al qual es 

fa referència. El cinquè capítol recull una reflexió sobre per què 

hem deci dit investigar l a nostra f amília pe r a obt indre u na 
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sanació per sonal i  c om al  nost re vo ltant trobem ca sos de 

projectes amb la mateixa intenció.  

• En la segona part de la tesi tracte l’anàlisi de referents artístics 

de l ’art contemporani sobre autors que treballen el tema de la 

família i, en especial, totes les obres que al·ludixen a les noves 

famílies i a la figura de la mare. En un segon terme, cite obres 

cinematogràfiques documentals que han influït en la nost ra 

obra. P er aca bar, f aig una r eferència a l a t rajectòria d’ obra 

personal i revise treballs anteriors que tenen a vore directament 

amb el projecte que presentem.  

• La tercera part de la tesi es dividix en quatre subapartats. En el 

primer capítol, detalle l’especificitat de la metodologia emprada 

en la realització del retrat de família segons cada membre de la 

família, q ue su posa u n m ètode per  a ca da gener ació. E n e l 

segon capítol descric formalment el s elements que composen 

el r etrat de f amília de la pa rt m aterna. E n e l t ercer, desc ric 

tècnicament el s materials i muntatges necessaris així com l es 

visualitzacions, e ls plànols, e ls pressupostos i la c ronologia 

precisos per a la realització de l’exposició e n una s ala 

específica, en este cas es tracta de l’Espai d’Art Contemporani 

de Castelló. Al següent punt expose el resultat de un DVD que 

recopila l’obra v ideogràfica de l pr ojecte i que co rrespon a la 

mateixa ve gada a l a maqueta vi rtual de l’exposició. Per ú ltim 

recull les diferents obres que podem extraure del projecte per a 

exposar-les de manera individual.  

Hem d’aclarir q ue h i ha parts comunes en l es dues tesis que 

mantenen el  m ateix t ext, co m ar a al guns fragments d’esta i ntroducció. 

Són par ts que inevitablement han de se r i guals ja que impliquen e ls 

espais comuns, punt s de co nnexió ent re e ls dos estudis. E stes parts 

corresponen a la 1a generació, tant en l ’estudi conceptual i  generacional 
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(punt 1. 4.1) co m en l a metodologia ( punt 3. 1.1) i  la desc ripció de 

l’habitació en el projecte (punt 3.2.3.3).  

La similitut és evident a la part 3. En esta es descriu el projecte en 

general i l’adaptació de l’espai expositiu elegit (tret de les descripcions de 

la 2a i 3a gen eracions), e l ca pítol on s’ aborden d iferents solucions a 

l’exposició del projecte (punt 3.5) i  les visualitzacions (punt 3.3.4), ja que 

cada est udi pr esenta u na m aqueta diferent que co nclou en distintes 

formes de mostrar els resultats finals del projecte.  

D’altra banda , h i ha una interconnexió t emàtica ent re am bdues 

tesis del que es veu r eflectida en l a ut ilització d’ idees i de r eferents 

bibliogràfics comuns ja que l a f inalitat és  l a m ateixa: l a cr eació d e 

l’exposició Retrat de família. E stos punts de  co nnexió f uncionen co m a  

nexes que enf ortixen el  discurs en par al·lel i f an que  e ls dos estudis 

siguen conseqüents.  

Respecte a la b ibliografia referida a l context d’Espanya des de la 

república f ins a la transició, hem  em prat t ant m aterial d’ investigacions 

científiques i so ciològiques com f onts més properes a una  r ealitat 

d’experiències per sonals. E stes i nclouen la ut ilització d e m anuscrits 

personals, se nse editar, ent revistes a f amiliars que va n v iure e ls 

esdeveniments polítics i qu otidians al llarg de l se gle o t reballs t eòrics 

d’instituts que r eflectixen l a nova  pr eocupació per la r ecuperació de  l a 

memòria h istòrica, que consistixen en la r ecerca d’ informació de la v ida 

dels avantpassats dels alumnes.  

Per aca bar en est a introducció, v olem pr ecisar que  e l p lural 

majestàtic emprat en l es dues tesis de màster co incidixen, en est e cas, 

amb un nosaltres real, el que ens implica a Gema i a m i mateixa. És per 

això que quan ens referim a l a nostra família parlem en par ticular de la 

família del Rey Jordà. 
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1.1. METODOLOGIA  

Per a co mençar a mb l ’estudi d’ esta t esi de màster e xposarem l a 

metodologia em prada per  abor dar e l pr océs d’investigació. A  l es parts 

primera i segona desenvolupem una recerca conceptual per a fonamentar 

la realització del nostre projecte. Hi hem hagut  de j ustificar la necessitat 

de parlar sobre la pròpia biografia perquè no s’ entenguera co m un  

projecte que a irege els pr oblemes familiars de f orma se nsacionalista. 

Hem hagut  de  demostrar que la nos tra f amília representa, a x icoteta 

escala, el s canvis que han t ranscorregut a Espanya al  l larg de l passa t 

segle i de l’actual.  

Per a recolzar el nostre discurs presentem arguments evidents que 

mostren l a institució f amiliar en p lena t ransformació lligada a ls 

esdeveniments històrics i, per tant, que té la necessitat de revisar la seua 

representació oficial i artística.  

El primer punt d’anàlisi se centra en esta revisió de la representació 

familiar oficial. Hem e xaminat de q uina m anera s’ han f et f ins ara e ls 

retrats de f amília ( punt 1. 2 de l a t esi s obre la pa rt pat erna) i le s 

representacions familiars a partir de l’arbre genealògic ( al punt 1.2), que 

ens han mostrat la família de forma tradicional.  

Continuant amb l a metodologia d’ investigació, r ealitzem un se gon 

anàlisi e n r elació al c anvi f amiliar i  fem u na r ecerca de llibres sobre 

sociologia que t racten este tema. E ls llibres seleccionats se situen entre 

finals de la dèc ada dels 90 i p rincipis de la dèca da de l 2000, pe r t ant, 

reflectixen el s canvis soferts en l a i ntimitat que r epercutixen en l a vi da 

familiar, exceptuant-ne algun estudi d’importància històrica que ens aporta 

un enteniment d’èpoques passades. Esta recerca ens dona la clau per a 

comprendre la situació que viu hui en dia la família en general, la nostra 

en particular, i molts dels comportaments dels seus membres.  

Un a ltre ca mp que hem  dese nvolupat m olt lligat a l so ciològic és 

l’anàlisi del context històric, que situa a les generacions de la família dins 
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dels fets clau a Espanya i a nivell global al darrer segle. També analitzem 

les necessitats econòmiques de cada moment i l’educació rebuda a cada 

generació, ja que marcarà irremeiablement a la següent. Els membres de 

la nost ra família, de la m ateixa manera, n o poden  des lligar-se de l a 

història en majúscules que els influencia, ja que són en part conseqüència 

d’ella. 

Però també hem indagat mitjançant els artistes d’art contemporani 

com s’aborden els canvis en la intimitat i la família. Llavors hem realitzat 

una recopilació d’obres que par len sobre l a família, l a quotidianitat i  l a 

relació ent re el s membres del gr up. E n gen eral es tracta d’ una r ecerca 

temàtica di ns del m ón de l ’art q ue inclou o bres de les disciplines que 

emprem en el projecte, com ara instal·lació, vídeo, escultura, documental, 

fotografia...  

Les obres citades comprenen des de la d ècada de ls 70 f ins al 

2008. G ràcies a la m eravellosa f erramenta que és Internet h em t ingut 

l’oportunitat de fer un rastreig d’obres molt recents, però també hem pogut 

accedir a  base s de d ades amb obr es realitzades abans de la invenció 

d’Internet, pàg ines web per sonals dels artistes o pece s creades 

expressament per a la xarxa.  

Posteriorment per  e laborar e l t reball pr àctic (part 3 ) hem e mprat 

plànols a esc ala de l’espai ex positiu, que  e ns han aj udat a plasmar el  

projecte en una m aqueta ( part paterna) i una si mulació v irtual de la 

exposició en 3D  (part m aterna) on hem  t raslladat la r epresentació de  

l’espai , en una arquitectura física.  

A més a més, hem utilitzat entrevistes personals, que han implicat 

una r ecerca f amiliar i  documentació h istòrica per  pr eparar-les; r egistre 

videogràfic per docu mentar-les; i  t ranscripció de co nverses per a l a 

posterior edició. P er abor dar la pa rt de l a nost ra gene ració, i co m a 

mètode més introspectiu, hem fet servir una hipnosis que ens ha implicat 

emocionalment al projecte. 
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Finalment he m r ealitzat dos DVD am b l a r ecopilació de ls 

audiovisual pe r pr esentar e l t reball e laborat. E l D VD de part paterna 

trasllada l’estructura de l’exposició per poder recorrer els vídeos entre els 

personatges. El DVD de par t materna fa un recorregut virtual per la sala 

expositiva on l’espectador pot veure al complet la instal·lació audiovisual 

presentada. 

A par tir de t ots estos procediments hem assentat les bases per a 

executar e l nost re r etrat de f amília que es descriu a la p art 3. A  

continuació comencem amb l’exposició de l’estudi teòric.  
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1.2. REPRESENTACIÓ FAMILIAR: ARBRE GENEALÒGIC 

La genea logia és la ciència que estudia l a descendència i  els 

avantpassats d’una persona; alhora és el docu ment r esultant de la 

investigació que es porta a t erme. Per a desco brir l’origen del parentesc, 

es p oden emprar diferents metodologies. En este cas, emprarem l ’arbre 

genealògic, en e l qual ens basarem posteriorment per  a realitzar l ’estudi 

de la nostra família i, a continuació, l’execució del projecte. 

Contem amb di verses t aules o a rbres genealògics1

                                                             
1 Gecco Media. Heraldaria.com, Como hacer un árbol genealógico [en línia]. Saragossa, 
2008. [Consulta: 28/12/2007- 10:32]. Disponibe a: 
<

 que e ns 

permeten ordenar per generacions els membres de les famílies. Es poden 

establir dos grans grups dins de la tipologia dels arbres genealògics: els 

descendents i els ascendents.  

Les taules descendents repleguen e ls successors d’una p ersona, 

és a dir, els naixements posteriors a esta, on es veuen reflectits els fills, 

nets, besnéts... Per contra, els ascendents prenen la direcció inversa. Es 

comença per  l a f igura del  pretenent, que é s qui r ealitza la i nvestigació 

familiar i des del qu al partix l ’arbre f amiliar, i s’ afegixen els seus 

avantpassats: pa res, av is, besa vis... En cada n ivell su perior només 

s’agreguen el pare i la mare de l’avantpassat anterior.  

Altres derivacions de la t aula ascendent són les que prioritzen l a 

línia p aterna ( llinatge o línia di recta), la línia materna ( línia nat ural) o la 

línia de consanguinitat (on apareixen els parentescos, germans, oncles...).  

En el nostre projecte ens basarem en l ’arbre ascendent descartant 

les possibles derivacions esmentades. É s per a ixò qu e reflectirem els 

components de la línia paterna i materna, i prescindirem dels germans de 

tots ells, llevat de la primera generació.  

  

http://www.heraldaria.com/hacerarbol.php> 

http://www.heraldaria.com/hacerarbol.php�
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1.1. Arbre genealògic familiar d’on s’extrau l’estructura de la base del projecte. Imatge personal. 
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Un altre aspecte que t indrem en co mpte és que seguirem un or de 

mitjançant e l q ual es  pr ioritza el co gnom pat ern so bre e l m atern, t ot 

atenent a ls privilegis hereditaris tradicionals que han af avorit a ls f ills 

barons i que hem respectat en la composició de l’arbre.  

Partim de l ’arbre de  f amília que realitzà fa uns anys Manolita, l a 

nostra mare, on es presenta una estructura ascendent des de la base en 

la qual apareixen les seues filles i que es remunta als pares, avis, besavis 

i rebesavis.  

Finalment ens centrarem en l es tres primeres generacions on, des 

del nostre punt de vista, serem les pretendents: Pili, Gema i Mònica. Des 

d’ací par tirà la investigació cap als nostres pares, Andrés i Manolita, f ins 

arribar als avis paterns, Andrés i Encarna, i els materns, Ramón i Pilar.  

L’estructura estreta de l a taula genealògica serà la base del projecte 

que dese nvoluparem co nceptualment en el s se güents capítols i 

formalment en l ’apartat 3 d’ esta T esi de Màster. La distribució permet 

dues lectures, per una banda la generacional (fig. 1.2a) 1a generació: Pili-

Gema-Mònica; 2a generació: pare-mare; 3a generació: avis paterns-avis 

materns. Una a ltra l ectura és la de l a part paterna i  materna ( fig. 1. 2b), 

relació a l a qua l j a he m fet r eferència a la introducció, o n el  t reball es 

dividix en dos parts: Gema abordarà la part paterna i Mònica, la materna. 

 

  
1.2a. Lectura 1: per generacions. 
Imatge personal. 

1.2b. Lectura 2: part paterna 
i materna. Imatge personal 
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 En les investigacions genealògiques és important la numeració dels 

membres per a facilitar la seua localització dins del grup, per a ubicar-los 

en una gene ració i per  a l’organització gen eral dava nt la co nsiderable 

quantitat d’avantpassats. Jerónimo Sosa, ge nealogista espanyol, inventà 

un si stema de num eració de ls components per a les taules ascendents 

del qual mostrem un esquema (fig. 1.3):2

  

L’arbre partix del pretendent (a la part inferior) que és el número 1 

(l’interessat en la investigació), es puja de nivell al pare i la mare amb el 2 

i el 3. Als pares d’estos els correspon el 4, 5, 6 i  7, així successivament. 

Este mètode en s permet reconèixer a mb un  cop d’ull que el s números 

parells corresponen als homes i els imparells a les dones.  

Nosaltres derivem este mètode i en creem un nou i específic per al 

projecte (fig. 1.4), que ens permet catalogar visualment la generació a l a 

qual pertany el membre de la família al qual es fa referència. Quant a la 

nova proposta, es tracta de numerar amb dos caràcters: un número i una 

lletra. E l núm ero co rrespon a l a gen eració i  la l letra a l a posi ció, 

d’esquerra a dreta segons el sexe, masculí i femení, per als matrimonis, i 

la data de naixement per a les germanes.  

  

Una ve gada e laborat est e esquema f amiliar hem  r ealitzat a ltres 

ramificacions fent una d istinció ent re e ls noms i  co gnoms, el s quals 

                                                             
2 Ibídem. 

 
1.3. Esquema numèric inventat per Jerònimo Sosa.   

1.4. Esquema numèric adoptat 
al projecte. Imatge personal. 
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mostrem en arbres diferents (fig. 1.5). Estos esquemes es voran reflectits 

en alguns aspectes del projecte. 

 

Mitjançant l’arbre dels cognoms podem percebre com s’han heretat 

els cognoms familiars i com s’han combinat entre les tres generacions. Els 

cognoms familiars comporten una empremta que m arca la pertinença a l 

grup.  

És rellevant conèixer com a curiositat que alguns dels orígens dels 

primers cognoms es formaren com referència al  nom del  pare. E l f ill de 

Pedro o N uño3

                                                             
3Mis apellidos. Significado Núñez [en línia]. [Consulta: 25/08/2008- 12:58].  Disponibe a: 
<

 es transformà, en afegir la t erminació «ez», en Pérez i 

Núñez (els dos cognoms dels avis). E n e l ca s de P edro, l a t radició 

catalana af egia «is», p er la qu al co sa es convertix en P eris. Uns altres 

cognoms sorgien de l nom  de l a professió, del ciutat, d el país d’origen, 

dels malnoms... P er t ant, no només es tracta de la t ransmissió d’ un 

cognom sinó també d’una herència de la identitat dels avantpassats. 

http://www.misapellidos.com/ver_datos.phtml?cod=14003&apellido=Nuñez> 

 
1.5. Esquema d’arbre genealògic dels cognoms familiars. Imatge personal. 

http://www.misapellidos.com/ver_datos.phtml?cod=14003&apellido=Nuñez�
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A mé s, l’esquema de l ’arbre dels noms de p ila també ens rebel·la 

una pràctica hereditària dels noms propis que passen de pares a fills (com 

Andrés) i d’àvies a netes (com Pilar). Trobem referències en l’Edat Mitjana 

sobre estes costums:  

[...]a la societat medieval –i especialment entre les famílies de la 

noblesa- s’acostumava a imposar al fill major el nom de l’avi 

patern i al fill segon el del matern [...] es manté fins el segle XVIII 

quasi indefectiblement4

Amb est a di stinció r ecorrem a un joc d’identitats que marquen l a 

diferencia entre cognoms i noms que corresponen a la identitat col·lectiva 

i individual. Per un costat, els que heretem com components de la família i 

per una altra, el q ue s om i  e l que ap ortem co m i ndividus. E sta 

diferenciació es traslladarà al projecte que es pot consultar en la te rcera 

part de la Tesi.  

.  

                                                             
4 Traducció del castellà. Gecco Media. Heraldaria.com, Como hacer un árbol genealógico 
[en línia]. Saragossa, 2008. [Consulta: 28/12/2007- 10:32]. Disponibe a: 
<http://www.heraldaria.com/hacerarbol.php> 

 
1.6. Esquema d’arbre genealògic dels noms de pila familiars. Imatge personal. 

http://www.heraldaria.com/hacerarbol.php�
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1.3. FAMÍLIA EN L’ACTUALITAT 

En este apar tat ana litzarem l ’estat actual de  l a institució familiar i 

els canvis que co mporten els nous tipus de famílies per a les persones. 

Ens basarem principalment en els llibres La transformación de la intimidad 

(1992) d’Anthony Giddens i La reinvención de la família (2003) d’Elisabeth 

Beck-Gernsheim, que examinen estes qüestions. 

Segons el que diu Rosa Olivares, hem heretat una família canviant: 

«la família és una institució sens dubte qüestionada alterada, 

evolucionada i tunejada», i això segons Elisabeth Beck-Gernsheim ens ha 

portat a moltes variants de família i moltes formes de convivència difícils 

de co ncebre a la n ostra m entalitat pass ada per ò que ara c onformen la 

nostra realitat.5

Estes noves famílies presenten dues característiques: d’una banda, 

la d iversitat de co mposició de la f amília ( heterosexuals, hom osexuals, 

monoparentals, se parats, d ivorciats, m ulticulturals...) i p er l’altra, hem  

d’emfatitzar e l caràcter ef ímer i  canviant de les famílies. Actualment ens 

trobem en un moment on l es estructures familiars representen est ats 

transitoris i provisionals en la vida d’una persona, la qual pot estar casada, 

separada, vivint amb amics... durant períodes de temps diferents.

  

6

El pan orama di spar de  l a f amília en l’actualitat m arca una 

disgregació que dificulta la recomposició de l’arbre familiar propi. A banda 

 Estos 

aspectes provoquen un se ntiment d’ inseguretat on t ot és possible i  

variable. 

La i nestabilitat i l‘aparent f ragilitat d’estos canvis sacsen l’ideal de 

família tradicional, i namovible, i  fan a larmar contínuament les autoritats 

eclesiàstiques que anunc ien en ve u a lta l ’hecatombe de l a f amília 

tradicional i que han est at p resents en e ls debats dels últims anys, to t 

creant una divisió social en este tema.  

                                                             
5 Traduït del castellà. Elisabeth Beck-Gernsheim, 2003. p. 14. 
6 Ibídem., p.27. 



PART 1 1.3. Família en l’actualitat 

 

 
24 

de l es dificultats que comporta el  parentesc quant a les batalles legals7, 

sorgix el dilema del sentit de pertinença al grup. Els dos autors anomenen 

este co ncepte amb diferents par aules, famílies pachwork8 i biografia de 

retalls 9

També ha apar egut l’expressió unitats de convivència, que es  

resumix com un grup de gent que viu baix d’un mateix sostre.

 per a parlar de la identitat construïda a partir de distintes famílies, 

com si la visualització final familiar es constituirà per retalls individuals que 

depenen de la relació amb els altres membres. 

10

Després de l’exaltació de la família tradicional esdevinguda en l es 

dècades dels 50 i  60 en l es societats occidentals, a f inals de la dècada 

dels 60 i principis de la dels 70, aparegueren els moviments feministes i 

estudiantils que es manifestaren en contra de les estructures tradicionals. 

A E spanya, en el  r ègim f ranquista la f amília est ava sa ntificada. Fins 

l’entrada de la d emocràcia no va  hav er-hi una r evisió de l’estructura 

familiar, un ca nvi, m arcat en par t, per  les associacions feministes que 

reclamaven l leis com l a d el d ivorci

 Com s’ha 

vist reflectit en alguns documents oficials s’ha emprat este terme davant la 

disparitat de famílies o persones que viuen en un mateix habitatge.  

La t ransformació de modes de co nvivència v a aco mpanyada en  

paral·lel am b l leis com l a del  di vorci, apr ovada a Espanya e l 1981. E n 

altres casos, consoliden el canvi social ocorregut, com les lleis de parelles 

de fet, apar egudes en d iferents comunitats espanyoles a pa rtir de l’any 

2001 i la del casament d’homosexuals, en l’any 2005.  

11

                                                             
7 GILI, M arta. ¿Qué se entiende por familia? Exit, im agen &  cu ltura. O livares & 
asociados. Exit # 20 Familia. Novembre 2005- desembre 2005. P. 114. 
8 Elisabeth Beck-Gersheim, 2003. p. 81. 
9 Anthony Giddens, 1992.   
10 Expressió ex treta d’una ca rta circular de l ’àrea metropolitana de B arcelona en 
setembre de 2005 i  citada a l ’article de Marta Gili, ¿Qué se entiende por familia? Exit, 
imagen &  cu ltura. Olivares &  asociados. Exit # 20 F amilia. Novembre 2005- decembre 
2005. P. 112. 
11 Elisabeth Beck-Gersheim, 2003. P. 11.  

 o a la d issolució d’ unes altres que 

retallaven drets de les dones, com la de l’obediència a l’home. 
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Tanmateix, ens podem qüest ionar s i est es opcions legals que 

conformen el  pa norama act ual co ndicionaren l a desaparició de l a 

institució familiar. L a pr egunta q ue es fa B eck-Gersheim so bre est e 

aspecte és:  la f amília est à en ca mí de desa parició?, ¿què h i hau rà 

després de la família? Ella mateixa es respon. 

…la resposta a la pregunta sobre què vindrà després de la família 

resulta molt fàcil: la família! D’una altra manera, millor, la família 

pactada, la família canviant, la família múltiple, sorgida del 

fenomen de la separació, de nous matrimonis, de fills de passats o 

presents familiars teus, meus, nostres; el creixement de la 

reduïda, la unió d’individus aïllats, la seua cura i el seu èmfasi.12

Es referix a una situació en la qual una relació social s’establix per 

iniciativa pròpia i assumix el que es pot derivar per a cada persona 

d’una associació sospesada amb una altra i que es continua sols 

en la mesura en què ambdues parts jutgen que esta associació 

produïx la suficient satisfacció per a cada individu

 

Quina és la base  d’ este nou tipus de f amília? Podem co mprovar 

que a llò qu e a priori era un i nconvenient, c om el  ca ràcter efímer de l a 

composició familiar, ara és un aspecte rellevant per  a la configuració de 

les noves famílies. P ot se r po dem enl laçar este asp ecte am b el  que 

Anthony Guiddens anomena com pura relació.  

13

Giddens planteja que l a decisió de formar part d’eixa relació ha de 

ser personal, voluntària i indispensable. Per tant, entra en joc una revisió 

constant de l a un ió que ha de basa r-se en esforços de sintonització

  

14

                                                             
12Traduït del castellà. Ibídem., p. 25. 
13 Traduït del castellà. Anthony Giddens, 1992 o 2000. P.60. 
14 Ibídem. 

 

entre ambdues persones, i r ebutjar i f inalitzar qua lsevol s ituació que  no  

siga convenient per a una de les dos parts. En este sentit la pertinença a 

un grup es basa en la negociació mútua i constant. 
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Trobem també que el camí cap a la pura relació ve donat pel canvi 

d’intimitat que estudia Giddens i que exemplifica amb la comparació entre 

l’amor romàntic i el confluent.  

L’amor romàntic depèn de la identificació projectiva (...) reforçant 

per les diferències establides entre masculinitat i feminitat. (...) 

L’amor confluent és un amor contingent, actiu, i per tant, xoca amb 

les expressions «per sempre», «sòl i únic» que s’empren en l’amor 

romàntic.  

(...) l’amor romàntic està profundament tergiversat en termes de 

poder. Els somnis d’amor romàntic han conduït molt freqüentment 

la dona a una subjecció domèstica. L’amor confluent pressuposa la 

igualtat en el donar i rebre emocional, quan més estretament 

s’aproxima un amor particular al prototip de la relació pura. L’amor 

sols es desenvolupa ací fins el grau en què cadascú dels membres 

de la parella estiga preparat per a revelar preocupacions i 

necessitats cap a l’altre.15

Podem co nsiderar que s i es te m odel de  r elació es transmet 

generacionalment es pot acabar pe r «normalitzar» la s ituació.

  

Per t ant, l ’amor co nfluent s’ apropa m és a l a ci tada pura relació, 

tenint en compte que advo ca en f avor d‘una autonomia de les relacions i 

que co ntribuïx a una i ndividualització di ns de l a r elació de par ella. Els 

propis límits de la r elació es decidixen ent re e ls dos i queda ex empta 

qualsevol relació de codependència o ad ició emocional i de qualsevol rol 

implantat en la relació de parella.  

16

                                                             
15 Traduït del castellà. Ibídem.  
16 Elisabeth Beck-Gersheim, 2003. p. 40.  

 

«Normalitzar» la s ituació consistix e n deslligar els prejudicis socials que 

suposen estos canvis i ajuda a e liminar les ferides personals que encara 

es vinculen negativament a este fet. Un exemple clar d’esta normalització 
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és el cas d’Islàndia. Un país amb costums arrelades on els vincles per la 

separació dels pares no es trenquen en favor dels fills.17

Estos canvis familiars est an pr esents, en el nost re ca s, en  la 

separació dels nostres pares. El seu exemple ens servix de referent per a 

mostrar l a si tuació r eal a ni vell mundial. Milers d’històries particulars 

s’entrellacen i conformen el panorama actual, canviant i insegur, on anem 

construint el present de la família dia rere dia. 

  

Actualment, la si tuació de se paració en este país és usual. El que 

sorprèn és la naturalitat amb què els pares es relacionen ent re e lls 

després de la separació. A l’aniversari d’un xiquet de pares separats solen 

acudir els pares biològics i s’afegixen també les famílies corresponents i 

les parelles de cadascun. Es pot af irmar que no h i ha prejudicis socials 

que bloquegen la relació.  

                                                             
17 Històricament el  paí s va es tar conformat per víkings que navegaven arreu del m ón 
mentre les dones, que es quedaven en terra, manaven i tenien fills amb els esclaus, cosa 
que acceptaven els seus homes. 
CARLIN, John. Islandia. La buena vida. El País Semanal Núm. 1.645, 6 d’abr il de 2008 . 
Madrid, p. 42-54. 
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1.4. CONTEXT SOCIOCULTURAL  

1.4.1. 1a generació: del Rey Jordà 

1.4.1.1. Conseqüències de la família canviant  

Castells parla de família postpatriarcal per a referir-se a les famílies 

actuals que han trencat les normes del sistema patriarcal. En este cas ens 

referirem a les separacions matrimonials que són l’herència de molts dels 

xiquets actuals. Q uina és la co nseqüència d’esta si tuació en e ls estats 

emocionals dels xiquets? A  q uina autoritat s ’enfronten e ls menuts en l a 

família postpatriarcal?  

Beck-Gernsheim r eplega d’ altres estudis so bre est a qüest ió 

possibles respostes: Hage i  P owers descriuen que en est es situacions 

com que el s fills són sensibles i vulnerables, el s marcarà de per  vida la 

ruptura de parella de sos pares i per contra altres autors com Furstenberg 

i Cherlin defenen que els fills són individus forts que s’adapten als canvis. 

L’autora en este cas aporta la seua visió sobre la qüestió amb l’argument 

que es tracta d’un missatge individualista:18

Estes premisses comporten una  t endència a l a recerca 

d’estratègies d’autoprotecció basant-se en la individualitat.

 

(...) la vivència d’esdeveniments de separació implica un procés de 

socialització aprenen a desfer-se de vincles d’este gènere i a 

sobreposar-se a les pèrdues. Experimenten el que significa el ser 

abandonat i a acomiadar-se d’alguna cosa. Aprenen que l’amor no 

dura eternament, que les relacions acaben, que la separació 

representa un esdeveniment normal en la vida. 

19 Per una part 

la família ha deixat de se r un a un itat pe l c ol·lectiu que  ab riga e ls se us 

membres per passar a un a individualització on cada component defensa 

els seus p ropis interessos.20

                                                             
18 Elisabeth Beck-Gernsheim, 2003. P. 63. 
19 Ibídem. P. 60. 
20 Manuel Castells, 2002. P. 267. 

 Els xiquets quan es convertixen en a dults i 
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davant les relacions de parella tendiran a d efensar e ls seus interessos i 

per tant seran exigents davant la relació.  

L’autora t ambé det ecta co m el s xiquets han de v iure s ense 

referents sobre la s eua s ituació, se nse normes d’actuació, han  de 

desenvolupar-se per intuïció i han d’aprendre a tenir cura de les relacions 

que establixen amb els dos pares per gestionar els sentiments, els vincles 

i repartir la seua lleialtat.21

Ens trobem davant d’individus postmoderns enfront d’un panorama 

d’incertesa, de va riació co nstant on  l’educació emocional és fonamental 

per su perar est ats d’indecisions. S ón moltes les recomanacions que en  

psicologia se  s uggerixen q uan e ls par es se se paren: p arlar am b el s 

xiquets, ex imir-los de l a cu lpa de l d ivorci, ani mar-los a ex pressar e ls 

sentiments...

 També revisa com generalment estos xiquets 

tendiran a r epetir e ls mateixos actes dels pares i t indran i nseguretat a 

l’hora d’enfrontar-se a les relacions emocionals futures.  

En general hi ha una propensió a perdre una de les dues relacions 

amb el s progenitors que, no rmalment, és la de l par e, j a que és qui 

abandona la ca sa familiar hab itualment. A mb es te f et e l referent de 

l’autoritat es perd, es trasllada completament a l a mare o es dividix entre 

els dos pares. M entre que el x iquet ha d’ enfrontar-se a p ossibles 

incoherències entre les versions o co nfiar en les seues pròpies 

deduccions.  

22

 

 En est os casos, i co m a co nclusió, s erà imprescindible 

formar a xiquets amb una f orta autoestima perquè puguen desenvolupar 

una autonomia emocional lliure de culpabilitats. 

 

                                                             
21 Elisabeth Beck-Gersheim, 2003. P. 65. 
22 MUÑOZ-KIEHNE, Dra. Marisol. El Impacto del Divorcio en Nuestros Niños [en l ínia]. 
Nuestros ni ños. B erkeley, 2003 -2008. [ Consulta: 29/ 09/2008]. Disponible en:  
<http://www.nuestrosninos.com/guias_divorcio.html>. 

http://www.nuestrosninos.com/guias_divorcio.html�
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1.4.1.2. La societat del benestar  

La generació que nosaltres anem a anom enar del benestar, en la 

qual estaríem representades, formaria part de la gent nascuda després de 

la t ransició i cr iada en la democràcia espanyola. Este s istema pol ític va 

comportar una ob ertura d el paí s cap a  nov es mentalitats gracies a l es 

llibertats de cu lte, o rientació se xual i af iliació política i t ambé al  

desenvolupament dels mitjans de comunicació, l’expansió del consum i la 

globalització. Amb l a democràcia s’aconseguix arribar a un ce rt estat de 

benestar i expansió econòmica que va fer que els fills d’estes generacions 

cresquérem sense manques materials ni alimentàries.  

Com ex plica m olt bé E spido Freire en un a co nferència so bre la 

seua nove l·la Mileuristas,23

Segons Freire és en general una generació criada com a x iquets, 

per contra de les anteriors generacions que devi en t reballar de m enuts. 

Ens va tocar viure el  principi del consumisme acostumant-nos a gastar, a 

tindre de t ot des de x iquets i ha bituant-se a r ebre g ratificacions 

immediates.

 la gener ació nas cuda ent re e ls anys 60 i 

principis dels 80, ha s igut la gene ració m illor pr eparada que ha t ingut 

Espanya perquè molts pares, treballadors, obrers van voler donar estudis 

als seus fills, per a donar-los una vida millor que la que ells van viure. Les 

universitats es van om plir de  j oves que t ambé co neixien idiomes, 

dominaven l a i nformàtica i que v an co mençar a v iatjar pe l m ón. P erò 

malgrat tindre tot el que la generació anterior consideraria l’ideal per tindre 

un bon  est atus, t enim di ficultats per t robar un t reball est able i ben  

remunerat d’ acord am b el s est udis realitzats i t ambé per  po der 

independitzar-se. 

24

                                                             
23 FREIRE, E spido. Mileuristas. Retrato de la generación de los mil euros [en l ínia]. 
Bilbao: El correo digital, 30-10-2006. [Consulta: 22/08/2008-17:59]. Disponible en: 
<

 Ara per ara, diu Freire, la societat continua tractant com a 

xiquets a esta generació, sense traspassar-los el poder i la responsabilitat 

http://servicios.elcorreodigital.com/auladecultura/espido-freire-1.html>. 
24 Ibídem.  

http://servicios.elcorreodigital.com/auladecultura/espido-freire-1.html�
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de dur el pes de la societat. Açò provoca una situació d’un cert desencant 

entre els joves. 

D’estes paraules es desprenen, a partir de l’experiència pròpia i pel 

que f a r eferència a un  m arc nacional ge neracional, algunes i dees que 

Ulrike Beck tracta al seu article Generaciones globales en la sociedad del 

riesgo mundial (2008)25

En a mpliar l es oportunitats de co néixer la r esta de l m ón i  l es 

diferents formes de pensa r, est em més oberts i t enim més oportunitats 

 sobre les noves generacions globals. 

Efectivament enca ra que  par lem de l ’exemple espanyol h i ha 

característiques d’estes generacions que poden co nnectar am b una  

globalitat generacional. U lrike B eck es planteja en est e ar ticle que  les 

generacions podrien deixar de considerar-se fenòmens nacionals lligats a 

la h istòria d’ un paí s, pe r t robar-se que e stem dava nt de l a pr imera 

generació amb una co nsciència generacional global de la h istòria, en la 

que molts joves del món comparteixen vincles comuns.  

Les generacions globals, segons Beck, viuen en un pr esent comú 

que passa  p er la se nsació de co nnectivitat am b l a r esta de l m ón i  

l’enfosament de les fronteres dels estat-nació per  l a globalització. Açò 

provoca la sensació de cerca d’un millor repartiment de la riquesa per part 

dels joves, que es debaten entre la inseguretat laboral del primer món i els 

somnis de millora dels migrants joves.  

Tampoc hi ha un a gene ració qu e cr ega en  una col·lectivitat s inó 

que ara existix una r eacció individual ja que són generacions apolítiques 

però conscients de les desigualtats socials i que es mobilitzen per temes 

concrets a través d’Internet, on troben informació d’altres religions i formes 

de pensar. 

                                                             
25 BECK, U lrich. Generaciones gl obales en l a sociedad del  r iesgo m undial. [en línia], 
Cidob d’Afers Internacionals. Fundació CIDOB. Asociación de revistas culturales de 
España. Nº 82 -83, Setembre 2008. [Consulta 1 6/09/2008-13:01]. Disponible en: 
<http://www.revistasculturales.com/articulos/13/revista-cidob-d-afers-
internacionals/932/1/generaciones-globales-en-la-sociedad-del-riesgo-mundial.html>. 

http://www.revistasculturales.com/articulos/13/revista-cidob-d-afers-internacionals/932/1/generaciones-globales-en-la-sociedad-del-riesgo-mundial.html�
http://www.revistasculturales.com/articulos/13/revista-cidob-d-afers-internacionals/932/1/generaciones-globales-en-la-sociedad-del-riesgo-mundial.html�
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d’adoptar di ferents ideologies o religions, que no t enen perquè ser f ixes, 

que en l’època dels nostres pares. 

A açò hem  d’ afegir-li la inseguretat que c omporta en el  m oment 

actual la planificació del futur. De fet Bauman comenta que j a és massa 

difícil resoldre el present com per  posar-se a planificar e l futur.26

Nous començaments que servixen per  obt indre noves sensacions 

que es viuen sense saciar-se i amb la urgència de t ornar a co nsumir de 

nou. E sta nece ssitat és en si  e l f i de la s ocietat de co nsum i  se rveix 

segons Bauman per  mantindre’s distrets i abse nts de pensa r en l a 

desgràcia humana que acaba en la mort.

 També 

exposa que l’estat de la modernitat actual, líquida, comporta una forma de 

vida de ve locitat, amb canvis constants que demanen que l es persones 

siguen f lexibles, fàcilment adaptables a noves situacions i amb capacitat 

de formar vincles per t rencar-los de nou r àpidament. Açò comporta, a l a 

seu torn, que estos vincles, ja siguen familiars o materials, siguen dèbils ja 

que no es necessita la seua solidesa.  

Bauman ho co mpara que l a vi da s’ ha de f er su rf per  qued ar-se 

solament en la su perfície i no  t ractar d’ aprofundir e n r es. A çò està 

acompanyat per  la so cietat d e co nsum, que es dedica a t raslladar les 

necessitats marcades pel pr incipi de r ealitat, que dom inaven en l es 

generacions anteriors, pe l pr incipi de plaer, que su posa tindre 

repetidament i infinita nous començaments per obtindre plaer immediat.  

27

 

 

Ens trobem doncs davant d’una societat globalitzada i comunicada 

però a la vegada individualista, on els joves ens trobem immersos dintre 

d’una incertesa que comporta la llibertat d’una societat líquida i que tracta 

de passar per la vida sense excessives càrregues que el puguen vincular 

en un lloc fixe tant físicament com en qüestió de normes. 

                                                             
26 Zygmunt Bauman, 2004. P. 217. 
27 Ibídem. P. 221-224 
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1.4.1.3. Pili, Gema, Mònica 

La nostra ha sigut la generació que v iu en la societat del benestar 

que ha her etat e ls beneficis del progrés que van aconseguir e ls nostres 

pares amb el seu esforç i que ens ha permès estudiar carreres i conèixer 

diferents parts del món.  

Vam nàixer just en el s darrers anys de la transició, Pili l’any 1980 i 

nosaltres, M ònica i G ema, en 1982 . Per t ant se mpre hem  vi scut en 

democràcia. La majoria de la nost ra generació vam cr éixer sense saber 

molt de po lítica, ja que m olts dels nostres pares van optar per  no parlar 

del pass at po lític a E spanya enca ra que  co ntinuàvem adopt ant l es 

costums t radicionals, co m pr endre l a co munió se gons les normes 

cristianes. P erò en  ca nvi a ltres vies de llibertat s’ obrien i va m se r l es 

primeres generacions en tindre accés a l’educació sexual al col·legi i els 

instituts aprenent m ètodes anticonceptius i assu mint l a se xualitat p er 

normalitzar-la a la v ida diària des lligant-se co mpletament del  se ntit 

reproductiu i de les idees que va imposar el franquisme. 

A comparació dels nostres pares no vam haver de treballar des de 

menudes sinó que la nost ra f eina va  se r es tudiar. V am rebre l ’educació 

bàsica, secundària i  superior estudiant l es carreres que vam el egir. Les 

classes es completaven amb act ivitats extraescolars com ar a ce ràmica, 

pintura, i nformàtica, mecanografia, natació, gimnàstica r ítmica i  bàsquet. 

La resta d’hores les usàvem per a fer els deures, jugar i veure la televisió. 

De m és majors dedicàvem el  t emps lliure a a ltre t ipus d’oci am b 

l’ordinador, cinema, classes de ball... 

Alhora d e t riar e ls estudis ens vam d ecantar pe r ca rreres 

vocacionals estudiant Traducció i interpretació, Pili, i Belles Arts nosaltres. 

Els estudis ens han dut a un ca nvi de mentalitat. Per una banda ens va 

dur e l se r independents i autònomes a l ’hora de pr endre decisions, p er 

exemple a l’hora de viure en altres llocs. Pili va conviure en diferents pisos 

d’estudiants i les t res hem est at en  paï sos estrangers viatjant per t ot el 
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món per a estudiar, treballar o simplement fer turisme. Estes experiències 

ens han aportat noves perspectives de vida i ens han posat en co ntacte 

en d iferents cu ltures sense perdre la c omunicació am b l a nostra casa 

mitjançant el telèfon i Internet.  

Per un  a ltra pa rt h em pr es consciència q ue hem  f et un a g ran 

dedicació en les nostres carreres gràcies també a l’enorme esforç anterior 

dels nostres pares per poder donar-nos estudis. Per això és un motiu per 

no abandona r el  nost re ca mí vo cacional i i ntentarem vi ure de ls nostres 

estudis.  

La vida en família era compartir moltes hores amb la mare: fer els 

deures, jugar, parlar... però poques estones amb el pare. El que recordem 

en ge neral er a ve ure’l ar ribar a ca sa, sopar i  ana r a dor mir. Q uan 

s’alçàvem pel matí ja se n’havia anat a treballar.  

Hem viscut els rols de la família tradicional ja que els nostres pares 

encara t enien e ls patrons de  l’educació f ranquista. E l nostre pa re es  

dedicava a portar els diners a casa, sent l’autoritat principal de la família i 

la nostra mare es dedicava a la casa, les filles i posteriorment a ajudar en 

l’empresa familiar. 

Però a co nseqüència de l’absència de l n ostre par e en l’àmbit 

domèstic, la conformació de la visió de la figura paterna va ser realitzada 

a través de les descripcions de la mare excusant-lo per la seua missió per 

treballar. Als dibuixos infantils de les tres germanes hi ha,  f ins i tot, una 

consciència comuna que teníem una família ideal.  

Però e l co ntacte d iari am b l a m are va su posar t indre-la com a  

autoritat moral i referent principal per a nosa ltres dintre i fora de la casa. 

Assumida esta autoritat, vam identificar-se amb ella permetent-nos veure 

la seua evolució. Hem vi st com el la ha qüestionat e l seu paper de dona 

que li hav ia imposat la so cietat f ins a ca nviar-lo. E n canvi e l d el nost re 

pare ha continuat sent el mateix i realitzant les mateixes activitats.  
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Quan el 5 de gener de 2002 els nostres pares van decidir separar-

se dues torres bessones es van tornar a ca ure al  nostre interior. Supose 

que les imatges de l’atemptat de l’11 de setembre encara estaven recents 

dintre de la retina, ja que s’havia produït uns mesos abans i la televisió no 

va deixar de bombardejar-nos amb aquelles imatges.  

Com diu Bauman28

Actualment a la n ostra f amília es poden t robar nous modes de 

convivència. Pili s’ ha i ndependitzat i v iu en un p is compartit; G ema vi u 

amb l a seua par ella; el nost re pare ha r efet l a seua v ida amb un a altra 

dona; i Mònica viu amb la mare. Manuel Castells diu que cadascú intenta 

modificar la família perquè s’ajuste millor a una realitat concreta i nosaltres 

per tant tenim una família diversificada.

 després d’aquest atac es va revelar que l’estat 

no podia salvaguardar sobre els perills provinents del món e xterior i per 

tant no h avia pog ut ga rantir l a se guretat de ls nord-americans. El pare-

estat no  havia pogut protegir als seus fills. En aquell moment no no més 

van caure les dues torres bessones, sinó que es va desfer la confiança, 

es va diluir l’autoritat, ens vam trobar més insegurs en el món occidental.  

En el  ca s de l a r uptura de la nostra família va  passa r una co sa 

semblant. El que pareixia segur, infranquejable, irrompible, es va diluir. La 

unió entre els nostres pares, encara que sabíem que f uncionava mal, es 

va t rencar i a ixò ens ha por tat un ca nvi e n l a nost ra co ncepció de la 

família i tipus de convivència. 

La nostra disposició més cap a la part materna va fer que donàrem 

més suport a la mare. La relació amb ella es basava molt més en l’afecte 

quotidià i  en l a identificació en els seus problemes constituint entre totes 

les dones de la família un recolzament mutu.  

29

                                                             
28 Ibídem. P. 15-16. 
29 Manuel Castells, 2002. P. 248-255. 
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1.4.2. 2a generació: Jordà Peris 

1.4.2.1. L’educació franquista i el rol matern 

 Considerem necessària i  indispensable destacar la importància de 

l’època educativa de la generació de M anolita Jordà Peris que correspon 

al p eríode f ranquista. U n per íode q ue se mbla llunyà per ò en e l qual la 

majoria dels nostres pares van ser instruïts. Una etapa on la dona ocupà 

un lloc secundari baix la supervisió del marit.  

Davant la proliferació de treballs on s’arreplega el paper de la dona 

en el franquisme, hem seleccionat i resumit la informació sobre este tema. 

Llavors, d esenvoluparem en est e apa rtat l es ca racterístiques més 

importants sobre l’educació del règim que relegava la dona a les tasques 

domèstiques i a la vida dedicada a la cura dels altres.  

Amb la imposició del règim franquista s’implantà la seua ideologia basada 

en l a pà tria, l’església i la f amília, d onant-li especial èmfasi a l a f amília 

com l a uni tat bàs ica de c onvivència humana de ls ordres d’ Espanya i 

lligant-la als ideals de la religió catòlica.  

 

 
1.6. Ilustració de la composició familiar d’un llibre escolar del 
franquisme (1955). 
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La f amília s’ estructurava j eràrquicament a mb l a f igura de l’home 

com cap del grup i la dona quedava supeditada a la seua opinió, decisió i 

consentiment. P er est e m otiu a la d ona se  li m arcà, co m úni ca i 

imprescindible, la m eta de gr atificar a l m arit ent regant-se a l es tasques 

domèstiques.  

Estes imposicions socials vingueren acompanyades de noves lleis 

que r eforçaven la su bmissió de la don a a l’home. D ’esta m anera 

s’implantà la llei d’ obediència a l marit e n l ’article 57 de l C odi C ivil, i en  

1942 una altra o n l es dones dev ien a bandonar e l t reball un a ve gada 

contreien matrimoni.  

La Llei de reglamentacions de 1942 implanta l’obligatorietat 

d’abandonament del treball per part de la dona quan contrau 

matrimoni i importants empreses com ara Telefònica fan constar 

en les seues clàusules esta normativa en contractar: si existix 

una reincorporació posterior, s’havia de comptar amb 

l’autorització del marit.30

Així doncs, podem concloure que la dona havia estat educada 

per fer tasques a la llar i que esta educació li provenia des de 

molts llocs, començant per la televisió i arribant a la Sección 

Femenina, passant per la ràdio i per les revistes.

  

Este m odel de  dona  de  ca sa est ava pe r t ot arreu. La t àctica 

emprada per a la imposició d’esta dona ideal era l’educació a les escoles, 

les lliçons morals a les esglésies, la propaganda masclista als medis de 

comunicació... 

31

                                                             
30 Traduït del  ca stellà: ORTÍZ HERAS, M anuel. La mujer en la dictadura franquista [en 
línia], [pdf]. Universidad de Castilla la Mancha [Consulta: 20/08/2008-18:57]. Requerix 
Adobe Acrobat Reader. Disponible en:  

 

<http://www.uclm.es/ab/humanidades/profesores/descarga/manuel_ortiz/mujer_franquis
mo.pdf>. 
31 ABAD, Javier [et al.]. La dona al franquisme [en línia], [pdf]. Sabadell: IES Sabadell, 
2007 [Consulta: 14/08/2008 16:27]. Requerix Adobe Acrobat Reader. Disponible en: 
<http://ladonaalfranquisme.googlepages.com/dafcat.pdf>. 

http://www.uclm.es/ab/humanidades/profesores/descarga/manuel_ortiz/mujer_franquismo.pdf�
http://www.uclm.es/ab/humanidades/profesores/descarga/manuel_ortiz/mujer_franquismo.pdf�
http://www.uclm.es/ab/humanidades/profesores/descarga/manuel_ortiz/mujer_franquismo.pdf�
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S’educava de  manera d iferent a ls xics que  a l es xiques que er en 

separats en c lasses distintes. E stes últimes rebien e nsenyament 

encaminat a l a f ormació de l a don a co m mestressa de ca sa i  mare de  

família. En este sentit va  jugar un pap er important la Sección Femenina 

imposant el model de la dona, mare i catòlica.  

[...] la principal influència de la Sección Femenina fou l’Església 

catòlica, no només pel gran tradicionalisme de les seves idees 

respecte a la dona i per la gran influència que tenia en les dones 

espanyoles, sinó sobretot perquè la major part d’idees 

defensades per la Sección Femenina pretenien retornar al model 

tradicional de dona, model que, en el cas d’Espanya, no era altre 

que la imatge de la bona catòlica.32

Capitanejades per P ilar P rimo de Rivera, l a Sección Femenina, 

nascuda de l a Falange espanyola, s’ encarregà d e l ’educació de  les 

xiquetes creant i i mpartint ass ignatures com Formación para el Hogar, 

Economía doméstica i Formación del espíritu Nacional.

 

33

 

 (fig. 1.7) 

                                                             
32 TUR, Clara i  POMÉS, Maria. 4.4 Les relacions entre la Secció Femenina i l’Església 
catòlica [en línia]. El model de dona del franquisme. Barcelona: IES Francisco de Goya, 
2/11/2007 [ Consulta: 19/ 08/2008-15:30]. D isponible en: 
<http://blocs.xtec.cat/mariaclara/la-seccion-femenina/49-les-relacions-entre-la-sf-i-
lesglesia-catolica/>. 
33 SOTO MARCO, A dela. La mujer bajo el franquismo [en lí nia], [pdf]. Cas telló: UJI  
[Consulta: 13/08/2008-12:02]. Requerix Adobe Acrobat Reader. Disponible en:  
<http://www.mayores.uji.es/proyectos/proyectos/lamujerbajofranquismo.pdf>. 

 
1.7. Cartilla d’escolaritat de l’època franquista de 
Manolita Jordà (1957). 
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S’implantà ob ligatòriament el  Servicio Social com a r equisit per  

obtindre e l pass aport, poder  co nduir, treballar... E l Servicio Social 

consistia en la realització de tasques a la comunitat com una m anera de 

servir a la pàtria, i tenia una duració de t res mesos (en un p rincipi i s is 

posteriorment). 

 
Durant la Guerra C ivil l es dones ocuparen gran par t dels llocs de 

treball que quedaren buits quan els homes anaven al front. Més tard amb 

el franquisme es va propulsar una campanya de conscienciació social on 

la dona era aconsellada a tornar a les feines domèstiques considerant que 

el treball era exclusiu per a l’home. Segons Pilar Primo de Rivera: 

La feina de la dona, segons ella, era d’ajuda, no de directora, 

perquè esta només correspon als homes. El més valuós que 

podia fer la dona en el futur era tornar al si de la família…34

S’ha de r ecordar que les dones de cl asse bai xa han t reballat 

sempre.

  

35

                                                             
34 Traduït del castellà. Ibídem, p. 34. 
35 Entrevista amb Pilar Jordà Peris, educada al franquisme. 30 juny 2008.  

 Bé de servents de la classe més elevada, on se’ls pagava amb 

la manutenció i  l ’habitatge, o en l ’agricultura, han a portat d iners a 

l’economia domèstica i per tant han sigut indispensables pel manteniment 

de la família i el creixement econòmic.  

 
1.8. Certificat de superació del Servicio Social de Manolita Jordà 
(1969). 



PART 1 1.4. Context socio-cultural 

 
40 

A partir dels anys 60 amb el  desenvolupament econòmic es va fer 

una crida a l es dones perquè intervingueren en la vida laboral espanyola 

per augmentar el poder adquisitiu de les famílies. Esta incursió va suposar 

un i mportant pr edecessor de l ca nvi de la d ona que dese nvoluparem al  

següent apartat.  

 

1.4.2.2. La transformació de la dona  

La r ecerca de les transformacions generacionals de la r ama 

femenina, m’ha portat al llibre El poder de la identidad de Manuel Castells 

(2002)36

• La primera, la transformació de l’economia i el mercat laboral 

en associació amb l ’obertura de les oportunitats educatives 

per a la dona.  

 on s’analitza, amb estadístiques a la mà, els motius de canvi més 

significatius que han su posat una t ransformació so cial pe r a l a dona.  

L’anàlisi que  f a M anuel Castells focalitza en  quat re e ls punts claus que 

han suposat la revolució femenina:  

• La se gona, la t ransformació t ecnològica de la b iologia, 

farmacologia, que han permès el control sobre l’embaràs i la 

reproducció humana.  

• La tercera, el desenvolupament del moviment feminista.  

• Per úl tim, l a r àpida d ifusió de les idees en una cultura 

globalitzada i un món interrelacionat.  

En altres paraules: la incursió de la dona al món laboral remunerat 

(l’alfabetització i  l’educació p rofessional), la r evolució se xual, 

l’associacionisme feminista i la cultura de la globalització.  

Castells empra l es estadístiques com co mprovant de les seues 

teories entre les dècades dels 60 i 90. Mostren com l’evolució de la dona i 
                                                             
36 Manuel Castells, 2002.  
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la s eua t ransformació ha  est at relacionada amb l a dese structuració de 

l’ideal familiar generant a la vegada noves formes de convivència. 

El primer canvi significatiu va ser la incorporació progressiva de l a 

dona a l a vida laboral remunerada.37 Aportem a este aspecte que el que 

va suposar e l canvi va ser continuar amb l a vi da laboral una ve gada la 

dona es casava. L’abandonament de la feina era el motiu pel qual la dona 

perdia la se ua força dins de la f amília j a que qui  a portava e ls diners a 

casa, qui mantenia la família, prenia les decisions i tenia l’autoritat.38

La incorporació massiva de les dones al treball remunerat 

augmentà el seu poder de negociació front als homes i soscavà la 

legitimitat del seu domini com proveïdors de la família.

 

Una vegada superada eixa barrera, l’aportació a l’economia familiar 

igual a l ’home va donar pas a l’obtenció gradual d’autoritat i  l ’exigència 

d’un poder  que no gaud ia f ins ara. Per este motiu ( inconscient o no) h i 

havia molts marits que no permetien que la seua dona treballara. 

39

Paral·lelament el  f et de  l’ingrés de la dona al treball va  ocasionar 

una ba ixada de la dem ografia a  pa rtir de ls anys 1975 a E spanya q ue 

 

Este esdeveniment és el que l’ha fet ser independent, almenys en 

part, de l’home. És el que l’ha fet mirar-los als ulls i l’ha fet exigent digual 

a i gual. És esta ca pacitat d e ne gociació l a que l’ha f et r eplantejar-se l a 

situació de  la d ona i  la s eua posició d ins de l a família davant de l a 

sobrecàrrega q ue va  have r de su portar la dona . T al co m a nomena 

Castells la quàdruple jornada laboral: treball remunerat, tasques de la llar, 

prendre cura dels fills i torn per a l’home.  

                                                             
37 La dona ha e stat present en l a vida laboral amb treballs no r emunerats però t ambé 
amb remunerats que formaven par t de l ’economia familiar per  sobreviure. E l que no h i 
havia era una r egulació laboral ni una equiv alència o excedent amb el qual  contrarestar 
el salari de l’home. En este punt matisaria les paraules de Castells qui al seu estudi 
remarca amb cursiva els treballs remunerats de l’entrada massiva de la dona al mon 
laboral però no desenvolupa el concepte. 
38 Richard Sennet, 1982. P. 85. 
39 Traduït del castellà. Manuel Castells, 2002, p. 160. 
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reduïa les taxes d’un 19, 55% en la dècada del s 70 a un 1 0,17% en l a 

dècada dels 90. 

Factors com el nivell de vida o la descristianització han causat 

este descens de natalitat, però també s’ha d’observar dos canvis 

socials molt importants, un d’ells és la ruptura de l’esquema 

tradicional de la família, a la mare de la qual corresponia el paper 

de mestressa de casa, que ara treballa ja no només dins de la llar 

sinó també fora d’ell.40

Estes dades són algunes de les dades indicatives procedents 

d’estadístiques oficials que permeten deduir la relació entre dones 

de major nivell educatiu amb la seua elecció de fecunditat. És el 

punt de vista dels propis interessos de les dones cap al mercat de 

treball el que crea eixa relació que s’ha enfortit per l’accés a la 

informació sobre anticonceptius i l’avortament.

  

Unes altres ca racterístiques que co mpassaren est a baixada va n 

ser el  r etard de l’edat de ca sament, l ’augment d el ni vell educa tiu i 

l’entrada en joc dels anticonceptius i l’avortament.  

41

Mentre que a la resta del món aparegué el moviment feminista als 

anys 60, a E spanya n o va  se r f ins al f inal del f ranquisme ( 1974-1977) 

quan va n so rgir gr ups feministes en cl andestinitat ( influenciats pel 

 

Efectivament l ’arribada dels mètodes anticonceptius i e ls avanços 

mèdics van suposar no només un control de la natalitat, que va permetre 

l’elecció de l’arribada dels fills, sinó també el deslligament de la sexualitat 

de la procreació de l’època anterior.  

                                                             
40 Traduït del  ca stellà. Instituto S uperior de F ormación y Recursos en Red  par a el  
Profesorado. La mujer en españa en el siglo XX: La transición [en l ínia]. Madrid: MEC, 
2001 [Consulta: 26/03/2008-10:25] Disponible en:  
<http://centros5.pntic.mec.es/ies.parque.de.lisboa/alumnos2001/41.htm>. 
41 Ibídem. 
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feminisme de l a di ferència)42

Castells fa un repàs dels diferents feminismes que apareixen arreu 

del món. Cadascun d’ells constituïx un f ront d’actuació diferent. Entre els 

més importants destaca: e l f eminisme de l a igualtat que e limina les 

diferències de gènere per  equ iparar-se a ls hom es; el  f eminisme de la 

diferència que defén l’especificitat de ser dona, amb el foment d’activitats 

considerades de dones; i  el feminisme lesbià se separa del món masculí 

lluitant per la sexualitat f emenina. T ots estos moviments tenen en c omú 

l’aportació a l a revolució i  l a (re)definició de la identitat de la dona, així 

com la lluita contra el sistema patriarcal que establia la seua identitat dins 

de la família.

 que actuaren pr imer en oposi ció al règim i 

després, a la democràcia, es vincularen als partits polítics.  

Els objectius d’estos grups foren l’abolició de dec rets que 

discriminaven la dona, com la llei d’obediència al marit, la despenalització 

de l’adulteri, l ’aprovació de l a l lei d’avortament i e l divorci. S ’ha arribat 

actualment a l a taxa de d ivorci m és alta d’Europa s ituant-se en u na 

mitjana de 93.536 divorcis anuals.  

43

Esta revisió constant de la dona no només es fa a nivell local. Des 

dels anys 60 hi han hagut grans cites per estudiar el paper de la dona en 

l’actualitat. Este any s’ha celebrat a Madrid el 10º Congreso Internacional 

Interdisciplinar Sobre Las Mujeres, Mundos De Mujeres/Women's Worlds 

 

La dona no es troba soles davant de les separacions i els divorcis, 

en esta si tuació es recolza en asso ciacions feministes que van proliferar 

entre el final de les dècades dels 70 i dels 90, que actuen com a societats 

de ge rmanor on a  m és del recolzament e mocional m utu es realitzen 

cursos de f ormació per  pa l·liar la def iciència de l ’educació r ebuda en l a 

seua infantesa. Estes associacions estan formades i dirigides per dones. 

                                                             
42 Manuel Castells, 2002, p. 215. 
43 Ibídem, p. 201. 
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2008 on es van p lantejar co m l a i gualtat a conseguida d avant l a l lei no 

suposa un reflex en la societat.  

Este posicionament de l a dona dava nt la societat és possible a la 

mateixa vegada per la cultura de la globalització amb una ferramenta clau: 

Internet. La x arxa ha f acilitat l’expansió, co nnexió i i dentificació de ls 

corrents socials. En este cas, els grups feministes han ocupat la xarxa i 

tenim accé s a pàgi nes com: ://www.redfeminista.org/,44 

://www.mujeresenred.net/,45 ://www.diba.es/urbal12/...46

Malgrat es ta r evolució de la d ona en t ots el s àmbits, es lliura 

actualment una l luita contra la violència cap a les dones per part d’homes 

educats i partícips d’un si stema pat riarcal que enca ra està p resent i del 

qual t robem r estos de la se ua ex istència amb est es morts. É s un 

assumpte pendent que s’haurà de solucionar amb la cooperació de tota la 

societat, i nclosos els homes, per  gener ar una nova  t ransformació que  

genere una convivència harmoniosa entre sexes.  

 

 que ar riben a 

totes les parts del món on hi ha accés a Internet.  

1.4.2.3. Manolita, mare.  

Manolita va ser filla desitjada. Va nàixer en 1950, després de l’exili 

polític de son pare que suposà la separació de la seua dona i Pilar, la filla 

major. Fou la filla mitjana de tres germanes.  

                                                             
44 Red E statal de O rganizaciones F eministas co ntra l a V iolencia de Género. Red 
feminista [en línia]. [Consulta: 26/08/2008-12:05]. Disponible en: 
 <http://www.redfeminista.org/>. 
45 Mujeres en r ed. El Periódico feminista [en l ínia]. M ujeres en r ed: 2008 [ Consulta 
26/08/2008-11:52]. Disponible en: <www.mujeresenred.net>. 
46 Urbal 12. Red mujer ciudad [en l ínia]. B arcelona: Centro E urolatinoamericano de  
Formación P olítica "Mujeres y Ciudad" [Consulta: 22/10/08-8:21]. Disponible en: 
<http://www.diba.es/urbal12/>. 
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Ambdós pares no van per metre que l es seues filles hagueren de 

treballar des de xicotetes.47

                                                             
47 L’edat per mesa per  a t reballar e ra a par tir del s 14 anys  enca ra qu e el s x iquets 
treballaven abans d’esta edat. Entrevista Pilar Jordà Peris. 30 juny 2008. 

 Degut a l a si tuació econòmica familiar per la 

malaltia de son pare, tuberculosi, Manolita va haver de criar-se de casa en 

casa d’altres familiars. Quan son pare va faltar i ella comptava amb 7 anys 

va tornar a casa. A partir d’este moment va viure entre dones. Mare, àvia i 

dues germanes conformaven el  se u àm bit quot idià. V a a parèixer un  

xicotet matriarcat.  

Va r ebre l ’ensenyament bàsi c de l ’educació f ranquista referit a  

l’apartat 1.4.2.1. Va ser als 12 anys quan acabà l’escola i als 13 quan va 

iniciar la vida laboral remunerada als magatzems de fruita.  

Tot i haver de treballar, les inquietuds de Manolita continuaren i va 

ampliar la seua formació des de casa amb cursos a distància sobre dibuix 

que, finalment, va abandonar amb l’arribada del nuvi.  

L’únic r eferent masculí que havia t ingut f ins al eshores va  ser son 

pare de qu i r ecordava una r elació ha rmoniosa a mb sa  mare i que va  

projectar amb la relació del seu futur marit.  

Quan es va casar, després de dos anys, i a petició d’Andrés, el seu 

marit, va  deixar de t reballar i per  tant va  dependre econòmicament d’ell. 

Reprendrà la se ua t asca l aboral p osteriorment de mans de l ’empresa 

familiar. 

Amb el  nai xement de l a pr imera x iqueta el r ol m atern es va 

assignar i  afirmar. El nost re p are va de terminar aut oexcloure’s de la 

responsabilitat d’ educar-nos justificant l a se ua deci sió p er la nece ssitat 

d’anar a treballar per dur diners a casa. Es va refugiar en l’esfera pública 

mentre que la mare va quedar en l’àmbit íntim. L’absència del nostre pare 

va suposar un canvi de l ’autoritat a la mare que va generar altra vegada 

un xicotet matriarcat en la casa.  
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Després de t res filles van decidir no t indre’n més i van recórrer a 

les tècniques d’anticoncepció de l’època. Açò coincideix amb la tendència 

general a Espanya de la regulació de la demografia.  

En l ’any 1987 va n cr ear l’empresa f amiliar, on M anolita i A ndrés 

eren so cis. E l t reball va  passar a se r una  f erramenta de p rogrés per 

prosperar on l ’excedent es tornava a i nvertir per seguir avançant. A part, 

reunions de p ares i concentracions van ser l’inici de  l’obertura social de  

Manolita. 

Amb el càrrec en l’empresa, la nostra mare, com ens va definir ella 

mateixa anys després, va passar a t indre quatre jornades de treball.48

                                                             
48 Paral·lelisme amb el llistat de Castells: treball remunerat, feines de la casa, càrrec dels 
fills i torn nocturn per a l’home en este cas aportat per la pròpia protagonista sense tindre 
referència.  
Manuel Castells, 2002, p. 160.  

 1r 

jornada laboral e n l’empresa f amiliar co m a sò cia i adm inistrativa; 2 n 

mestressa de ca sa am b tot a llò que i mplica: neteja, organització i  

administració; 3r educació i  cà rrec de les filles; 4 t i ntimitat amb l ’home. 

Davant d’este panorama esgotador, i sense cap ajuda per part masculina, 

la situació es va tensar.  

Va se r f inalment esta incursió e n l’empresa f amiliar la que  va  f er 

trontollar la r elació j a que  Manolita hav ia traspassat l a frontera de l a 

intimitat a l ’àmbit públ ic transgredint l’autoritat que romania en l a 

individualitat de l ’home. A l t reball, h i hagu eren d iferències respecte a 

decisions preses sense co nsens ja que A ndrés no va  ass umir que el la 

exigia el mateix poder que el l dins del treball. En l ’àmbit íntim, a la casa, 

l’autoritat seguia sent materna.  

L’afirmació de l’entitat p ròpia c apaç de prendre dec isions de 

Manolita, va tindre com a resposta la reafirmació de poder d’Andrés. Este 

fet suposà, en un pr imer pas , que M anolita dei xara de se r s òcia de 

l’empresa, encara que seguia treballant en ella. Posteriorment derivaria en 

una ruptura de la parella.  
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Per una a ltra banda la mare va seguir estudiant a ce ntres d’adults 

on anava a r elacionar-se a mb dones que su posaren, a m és de l a 

participació en diferents activitats, u n v incle em ocional on  es  nod rí 

d’històries particulars. La v inculació amb est es i a ltres dones va se r un  

suport per a ella en l’època posterior de la seua separació. 

La separació va arribar el dia 5 de gener de 2002 i va suposar una 

pèrdua d’il·lusions, frustració i de la vida constituïda fins al moment. Es va 

trencar la seua estructura familiar i es va trobar en un abi sme, en el  qual 

es va recolzar amb les seues filles. Durant quatre anys va sofrir el dol per 

la separació, f ins que en e l 2006 va  f er una r uptura amb el  seu passa t 

cremant l ’àlbum de noce s. L’etapa finalment es tanca amb el  divorci que 

s’ha a llargat f ins el 2008 i t renca def initivament amb qual sevol opc ió de 

mirar enrere.  

I si  m irarem enr ere, d ivisaríem l a t ransformació so ferta a  n ivell 

personal, so cial i co ntextual co mpletament di ferent d ins la t rajectòria 

biogràfica d’esta generació. La culminació en el divorci, d’ella i de moltes 

dones del seu temps, no ens ha de fer oblidar que l a infantesa d’elles va 

ser a  l’època f ranquista que  les situava en una E spanya ca tòlica, 

defensora de la família i la unió perpètua del matrimoni, per tant la seua 

ruptura t renca p art de la ba se de la se ua vi da i par t de l se u co ntext 

passat. 

 

1.4.3. 3a generació: Jordà Francès/Peris Estrella  

1.4.3.1. Principis republicans i franquistes  

En este punt abordarem els aspectes generals que caracteritzaren 

els principis republicans i f ranquistes que constituïxen el  context pol ític i 

social dels nostres avis.  
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Amb la proclamació de la Segona República el  14 d’abril de 19 31, 

recolzada pe r l a m ajoria de l a p oblació,49

Article 48.- El servici de la cultura és atribució essencial de 

l’Estat(...). L’ensenyament primari serà gratuït i obligatori (...). 

L’ensenyament serà laic, farà del treball l’eix de la seua activitat 

metodològica i s’inspirarà en ideals de solidaritat humana.

 es van pl antejar una sè rie 

d’avanços socials per af avorir les classes bai xes com l es reformes 

agràries, educatives, religioses... Estos canvis es veuen reflectits amb la 

promulgació de la C onstitució de l 19 31, la qual  establia la R epública 

democràtica dels treballadors d’on extraiem els següents articles:  

Article 1.- Espanya és una República democràtica de treballadors 

de tota classe, que s'organitza en règim de Llibertat i de Justícia. 

Article 2.- Tots els espanyols són iguals davant de la llei.  

Article 3.- L’Estat espanyol no té religió oficial. 

Article 36.- Els ciutadans d’un i d’altre sexe, majors de vint-i-tres 

anys, tindran els mateixos drets electorals d’acord amb la 

legislació.  

Article 43.- (....) El matrimoni es basa en la igualtat de drets per a 

ambdós sexes i es podrà dissoldre per mutu acord o a petició de 

qualsevol dels cònjuges, amb al·legació en este cas de justa 

causa (...). 

50

El govern r epublicà i nstaurà l leis que pr oposaven reformes com 

l’agrària que pretenia acabar amb el  latifundi i  redistribuir les terres entre 

camperols, pobres i jornalers amb les expropiacions dels seus propietaris. 

Una a ltra reforma se rà l a m ilitar, co neguda co m l a «L lei d’Azaña». 

Arribarà a retirar els militars amb el sou íntegre que no juraren fidelitat a la 

 

                                                             
49 GIL PECHARROMÁN, Ju lio. La Segunda República (España) [en l ínia]. A rte e hi storia. 
Castilla León:  Ju nta de Cas tilla y León [ Consulta: 26/ 08/2008-7:55]. D isponible en:  
<http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7177.htm>. 
50 Traduït del  castellà. Biblioteca Cervantes V irtual. Constitución II República [en l ínia]. 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes [Consulta: 25/08/2008-18:22 ] Disponible en:  
<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02449410870244941976613/p0000
001.htm#I_1_>. 
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República tancant, f ins i tot, l’Academia General Militar, en un est at que 

havia renunciat a la guerra com instrument de política nacional.51

Els divorcis i els matrimonis civils va n se r anul·lats i  en 

conseqüència els fills nascuts en el ls no estaven reconeguts oficialment. 

La manca del s llibres de f amília e ls privava del  seu r econeixement i  de 

  

L’educació, que seria laica, va ser un assumpte important d’inversió 

creant 13.000 esco les m ixtes amb l a igualtat de  l’ensenyament ent re 

xiquets i x iquetes i au gmentant e l nom bre de professors així co m l a 

millora del salari. L’objectiu era reduir el número de persones analfabetes i 

deslligar l’educació de la religió.  

La su pressió d e l es ajudes del gove rn a l cl ero, l a incapacitat 

d’adquirir i  co nservar m és béns dels que el s per tocava, l’obligació 

tributaria, l ’estat aco nfessional, les mesures se culars com el  m atrimoni 

civil i e l d ivorci, van or iginar un  malestar generalitzat dins la societat en  

l’església i la so cietat ca tòlica ( a la qua l per tanyia la m ajoria de la 

població).  

Més enllà de ls principis i la ideologia r epublicana p lantejada, 

s’hagueren d’enfrontar a u na política que es tambalejava entre les grans 

coalicions: l a d’ esquerres del Frente Popular i l a de dr etes del Frente 

Nacional. Este clima de conflicte va propiciar el colp d’Estat del 17 de juliol 

de 1936.  

El 29 de se tembre de 1936 Franco és  declarat per  la j unta de 

Defensa Nacional Cap de l’Estat i Generalíssim dels exercits nacionals, i a 

l’any 1939 dec lara aca bada la G uerra C ivil. A mb l a imposició de l r ègim 

franquista les llibertats proposades per la II República van ser substituïdes 

per l a glorificació de l a pàt ria enf rontant-se a una so cietat c ivil marcada 

per l a m isèria de t res anys de guer ra i una E spanya di vidida ent re 

vencedors i vençuts.  

                                                             
51 Article 6  de la Cons titució de l a I I Repúbl ica: Espanya r enuncia a l a guer ra co m 
instrument de política nacional. 
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l’obtenció de les cartilles de racionament est ablertes en l’any 1939, p er 

tant les parelles es van veure en l’obligació de casar-se per l’església.  

 A l ’any 1945 s’ elabora e l Fuero de los españoles. Un t ext on 

s’assenten e ls drets i els deures dels espanyols dels que m ostrem u n 

extracte:  

Article 2.- Els espanyols deuen servici fidel a la Pàtria, lleialtat al 

Cap de l’Estat i obediència a la legislació. 

Article 6.- La professió i pràctica de la Religió Catòlica, que és la 

de l’Estat espanyol, gaudirà de la protecció oficial. 

Article 7.- Constituïx títol d’honor pels espanyols servir a la Pàtria 

amb les armes. 

Article 22.- L’Estat reconeix i empara la família com institució 

natural i fonament de la societat, amb drets i deures anteriors i 

superiors a tota llei humana positiva. El matrimoni serà un i 

indissoluble. L’Estat protegirà especialment a les famílies 

nombroses.52

                                                             
52 Traduït del castellà. Biblioteca Cervantes Virtual. Fuero de los españoles de 1945 [en 
línia]. Biblioteca V irtual M iguel de Cer vantes [Consulta: 25 /08/2008-19:40] Di sponible 
en:<

 

Les condicions socials característiques d’este per íode f oren l a 

repressió p olítica i m ilitar, la t ornada a  l ’ensenyament r eligiós, la 

dominació d e l ’home so bre l a d ona, la m anca de llibertats... en estos 

aspectes el f ranquisme va  f er un  pas  enr ere en  r elació a les llibertats 

obtingudes en la II República. 

 

 

 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/67926282101469673765679/p00
00001.htm#I_1_>. 
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1.4.3.2. La resistència clandestina i la transmissió de valors53

Al n úm. 14 de l ca rrer de la p ujada de l C astell de S agunt, que 

comunicava am b l a t orreta ( al n úm. 10), enca ra se’ns recorda, quan 

passem, que f ou se u de r eunions clandestines.

  

54

Els voltants de les poblacions rurals estaven ocupats per guerrillers 

anomenats «maquis» que  s’ agrupaven en batallons arreu E spanya, en  

Galícia, L levant, M àlaga... S ’amagaven en l locs recòndits i quasi 

inaccessibles a les muntanyes. E ls objectius d’ estos va se r e l bo icot de 

les infraestructures de l ’Estat (com vies de trens). Esperaven la resposta 

dels aliats perquè aca baren en e l dar rer es tat f eixista d’ Europa. A lguns 

estudis remarquen que  e ls maquis t enien or igen en  e ls fugits de la 

repressió amb una actuació de defensa pròpia.

 Les històries familiars 

també ens relaten la realització d’ estes a l es cases. E n la m emòria 

perdura la co nsciència d e la resistència al r ègim que va n ex ercir e ls 

nostres avis.  

Després de t res anys de Guerra C ivil que  dei xà una E spanya 

sumida en la pobresa i un règim que va exercir una repressió extrema als 

vençuts, va haver-hi un exili massiu i persones fugides.  

55

Els grups polítics seguiren en c landestinitat ex ercint opos ició a l 

règim però molt debilitats. No serà fins el 1950 quan prenen més força on 

també apar eixeran e ls moviments estudiantils. E ls primers moviments 

 

En 1945 es crea l a La pi renaica, r àdio f undada per  «La 

pasionária». Esta replegava l es gestes dels guerrillers i  informava 

obertament, sense censures, sobre la política franquista des de Rússia.  

                                                             
53 Fem referència al  ban r epublicà degut a que el s avis materns eren republicans i  este 
fet va marcar la seua biografia.  
54 Informació aportada per Pilar Jordà Peris. 30 juny 2008. 
55 VVAA. 12 Preguntas sobre el maquis [en línia], [ pdf]. Depar tamento de Geografía, 
Historia y  Ci encias Sociales del  IES Pablo Serrano. Andorra, I ES Pablo Serrano, 2003 
[Consulta: 26/08/2008-20:04]. Requerix Adobe Acrobat Reader. Disponible en: 
<http://www.loquesomos.org/elpalabro/leer/12%20preguntas%20sobre%20el%20maquis
%20guerrilla%20antifranquista1.pdf>. 
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feministes sorgiran als darrers anys del franquisme (1974) com el Frente 

de liberación a Madrid.56

Però més enllà de les filiacions polítiques, reunions clandestines o 

guerrillers correspon destacar també l es conductes de les persones que 

han conservat l’esperit republicà a la seua vida quotidiana. Mary Nash a: 

Tertulia de la historia. La mujer durante la guerra civil Española,

  

57

Trobem una altra referència a la transmissió de valors democràtics 

en l ’exposició Presses de Franco on se  seguia amb l a l luita i nterna i  la 

militància política tot i estar presses.

 

destacarà el paper de les dones en este sentit:  

[...] les dones republicanes van saber transmetre alguns dels 

valors republicans i democràtics malgrat la repressió franquista.  

Juan Navidad també a la mateixa conversa continua la resposta de 

Mary Nash on  m ostra est a c aracterística e xemplificada en la t ransició 

espanyola i dirà: 

En la transició l’home es conformava a aconseguir certa 

democràcia i la dona progressista ansiava una realitat de justícia 

social per a tots i totes.  

58

Però sobretot, un dels mecanismes de llegat de valors i de lluita és 

la t ransmissió oral de l es històries de l a guerra, l a postguerra i  l a 

repressió. Esta herència històrica va  ser realitzada per part de persones 

que van patir la repressió, altres que van optar per recollir el testimoni de 

 La solidaritat entre elles les duia a 

realitzar petites però s imbòliques accions q ue co nstituïen act es rebels 

com la realització d’una fotografia oficial on ninguna de les dones mirava a 

la càmera donant una mirada de disconformitat.  

                                                             
56 Manuel Castells, 2002. P. 215. 
57 Traduït del ca stellà. B iblioteca Cer vantes V irtual. L a mujer durante la guerra Civil 
española [en línia]. Tertulias de Historia. Madrid: Biblioteca Cervantes Virtual, 5/11/2002 
[Consulta: 19/08/2008/ 19:34] Disponible en:  
<http://www.cervantesvirtual.com/historia/tertulias/tert_mujer_guerra_civil.shtml>. 
58 Universitat de València. Presses de Franco. Panell La resistència. Sala Thesaurus, La 
Nau. Del 5 de juny al 5 d’octubre de 2008. València: UV, 2008. 
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les persones del seu voltant com ara Tomasa Cuevas, que va enregistrar 

casos de dones presses i per altra, els avis propis que ens han contat la 

seua v ida. E s tracta, m és que d’ una r esistència a l f ranquisme, una 

resistència a l’oblit.  

 

1.4.3.3. Ramón, avi. Pilar, àvia.  

Pilar P eris Estrella va  nà ixer en el  C abanyal l’any 1912. D es de 

xicoteta va haver de t reballar, normalment cuidant xiquets i gent major.59

                                                             
59 VVAA., 1988, p. 786. 

 

És el que té pertànyer a una família pobra o necessitada de diners per la 

mort del  pare. La r emuneració d’este t reball es basava en l ’intercanvi de 

menjar o de ve gades també en una l lar on d ormir. Es tractava de s imple 

supervivència.  

Pilar va  cr éixer en  e l co ntext de l’inici de le s associacions 

feministes i la reivindicació del vot femení. Va pertànyer a la generació de 

dones que va viure a la República l’avanç que va suposar els casaments 

civils i el divorci, a més de l’educació igualitària respecte a l’home. No va 

pertànyer a cap partit feminista, però tenia consciència de justícia i lluita.  

En l ’Hospital de  la M alva-rosa, m entre e ra auxiliar de  c línica, va  

conèixer el seu home, Ramón, sis anys menor que ella. Ambdós tenien en 

compte els seus ideals i les seues conviccions d’esquerres. Es van casar 

pel c ivil i , f ins i t ot, una ve gada R amón va r ebutjar un t reball per  un 

ajuntament en l’època franquista.  

Pilar i R amón vi vien j unts quan va  esc latar l a Guerra Civil. En  

general, a Espanya, els homes marxaren a la guerra i les dones ocuparen 

les fàbriques. Mentre que R amón est ava al  f ront, P ilar va  t indre u na 

xiqueta, anomenada Pilar. Va anar a buscar-lo a les trinxeres de Paterna 

per ensenyar-li-la.  
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Amb l a i rrupció del f ranquisme es va desf er l ’ideal de la d ona 

retornant-la al paper de submisa i subordinant-la a l’home i a la casa. Els 

rols es van marcar i la identitat femenina depenia del seu marit. Degut que 

es van ca sar pel c ivil en l’època republicana, e l se u m atrimoni va  se r 

considerat nul, la filla no constava en cap registre i no comptaven amb el  

llibre de família necessari per obtindre la cartilla de racionament.  

Per això quan un constipat que va patir la filla de Pilar va empitjorar 

cap a pneumònia fins que va  m orir, n o qu edà co nstància de la se ua 

existència, n i en registres ni en f otografies. P ilar es tigué s is mesos 

lamentant-se i culpant-se de la seua mort. Finalment van haver de casar-

se per l’església per poder tindre el llibre de família i viure en la legalitat. 

La post guerra v a se r du ra i les dones pobres seguien t reballant. 

Així ho va  fer Pilar, que va tindre una altra xiqueta, a la que van tornar a 

anomenar P ilar. De l se u esperit r epublicà v a so breviure el  se ntit de l a 

reivindicació de drets laborals arribant a exigir seients per a les dones de 

la fàbrica jugant-se el seu lloc de treball, el qual va perdre finalment.  

El t reball seguia sent e l suport per  a l a supervivència. En aquella 

època vivien en comú amb tota la família de l’home (pare, germans, fills...) 

i compartien els aliments que anaven aconseguint.  

La vinculació política de R amón va ser motiu de l ’acusació de se r 

l’autor d’unes pintades que va suposar el seu exili polític temporal de tres 

anys (1946-1949) i en el qual Pilar es va quedar soles. 

Quan Ramón va r egressar de l’exili va treballar a dob le j ornada, 

com comptable en un escorxador i de guarda en un m agatzem de f ruita. 

En este temps van tindre dos xiquetes més, Manolita i Reme. Pocs anys 

després va em malaltir de t uberculosi morint als 37 anys. P ilar va have r 

d’enfrontar-se amb el  càrrec de t res filles de 17,  7 i  4 anys a més de l a 

sogra i les va haver de traure en davant. La família va dependre d’ella i va 

assumir, com en altres moments de la vida, que era el cap de família. Cap 
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de f amília no reconegut pe r una s ocietat que est ava su peditada a l 

consentiment del marit. Per això va ser difícil, fins i tot, reformar sa casa.  

Quan les filles es va n ca sar i va n t indre f ills, P ilar les ajudava 

encaridament. Al f inal de la se ua v ida va pat ir un ictus que l a de ixà 

immòbil de la ba nda esq uerra i l a va  f er d ependent de les seues filles 

traslladant-se per t emporades a ca sa de c adascuna d’ elles. Tot i a ixò 

evitava que h agueren de  l lavar-la i  seguia ajudant-les amb una mà. Va 

morir en l’any 1997. 
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1.5. SANACIÓ  

Com he m vi st abans,  i  r eprenent l es paraules de B auman, l a 

societat actual v iu en  una m odernitat líquida que f omenta e l t rencament 

de les normes sòlides perquè ca dascú es  f orme l a se ua individualitat a 

partir de l es eleccions personals. No obst ant r ecordem que l a 

característica l íquida t ambé co mporta passar per  la vi da am b 

superficialitat per a no caure en problemes: 

Moure’s per baix de la superfície, així com nugar-se o ser nugat al 

terra, és buscar-se problemes.60

Nosaltres amb este projecte intentem endinsar-se a les profunditats 

de l a nos tra f amília i  e l nost re passat per t al d’ arribar a un a sanació. A  

partir de la f ragmentació de la f amília i ntentem r ecompondre l a identitat 

pròpia. N osaltres reivindiquem l ’art co m f erramenta per  a l a sa nació de  

traumes. C om di u A nette M essager: ser artista significa curar 

continuadament les ferides pròpies i, simultàniament, obrir-les de nou en 

el mateix procés.

 

61

Molts artistes, a par t de Messager utilitzen l’art per a autosanar-se 

o sanar al s altres. L’ exemple més representatiu podria se r e l de Lou ise 

Bourgeois, que utilitza l’art com a vàlvula escapatòria: El meu treball és un 

exorcisme. A través de l’art sóc capaç d’alliberar-me de l’ansietat que els 

records em produïxen.

  

62

Boltanski per  un a al tra par t, co mentava di ntre de les seus 

conferències a l’IVAM

  

63

                                                             
60 Zygmunt Bauman, 2004. P. 190. 
61 Taschen. Mujeres Artistas del s.XX i s.XXI. E ditora Ut a G rozenic. Italia: T aschen 
GmbH, 2002, p. 357. 
62 GUIMÓN, Pablo. Matar al  padre con ar te. Diario El País, 10/10/2007. Cultura, p. 53. 
Madrid: El País, 2007. 
63 IVAM. Christian Boltanski. Del 26 al 29 maig 2008. Castelló: IVAM, 2008. 

 que cada artista tenia un tema, una obsessió que 

repetia al llarg de la seua obra artística: 
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Jo crec que al començament de la vida d’un artista sol existir un 

esdeveniment determinant que influirà en tota la seua obra. És un 

poc com si haguera fet un viatge que després contarà durant anys 

de distinta manera... Jo vaig nàixer al final de la guerra, ma mare 

era cristiana i mon pare, jueu, va ser perseguit, la major part dels 

amics de mos pares eren supervivents de l’Holocaust. [...] aquells 

anys d’horror estan sens dubte, d’una manera o d’altra, sempre 

presents en el meu treball. 64

Altres artistes com Lygia Clark començaren a desenvolupar un art 

dedicat a l a sa nació d’ altres persones mitjançant obj ectes artístics 

inventats per e lla. Es podria parlar ja d’una espècie d’art teràpia que en 

eixe m oment est ava se nse des envolupar. A ra en m anuals d’ art t eràpia 

ens podem t robar ex ercicis que pr oposen treballar a p artir de l’àlbum 

familiar.

 

65

Jodorowski d intre d’ una act ivitat pr òpia i  inclassificable, la 

psicomàgia, qu e est à ent re e l t eatre, l’acció, l a performance i e l 

psicoanàlisi, aco nseguix l liurar a les persones dels seus bloquejos 

emocionals. Per a ell si l’art no cura no li interessa.

 

66

                                                             
64 AAVV. Christian Boltanski: Adviento y otros tiempos. Ediciones Polígrafa, 1996. P.105. 
65 Pat Allen, 2003. P. 157-161. 

 A més a més, molts 

dels seus anàlisis estan basa ts en busca r l ’equilibri i la posició que  

cadascun j uga di ns la f amília, j a que t ots ens identifiquem a mb el la. 

Segons ell si hi ha un problema amb el  pare no s’ ha de matar com faria 

Freud sinó que s’ha d’entrar en ell per entendre’l i després absorbir-lo. 

Esta forma d’intentar entendre el passat familiar per avançar en l a 

formació de l a i dentitat pe rsonal ha m ogut també al  poet a Luí s García 

Montero a escriure un a aut obiografia a nomenada Vista Cansada en l a 

qual parla de sos pares i de la qual comenta en una entrevista: 

66 ORTEGA, P atricia. Si e l ar te no cu ra no me interesa [en l ínia]. Diario El País, 
12/03/2008. [ Consulta 12/ 03/2008-10:40]. E ntrevista: A lmuerzo co n… Disponible en:  
<http://www.elpais.com/articulo/ultima/arte/cura/interesa/elpepiult/20080312elpepiult_2/T
es>. 
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Escriure sobre una mare o un pare és molt complicat. Més 

complicat que sobre un amant, perquè sempre hi ha el perill de 

convertir-se en patètic o de mostrar una tendresa excessiva, però a 

mi ara, amb l’edat, m’ha interessat pensar en els meus pares. Mon 

pare és militar i ma mare és la dona típica de l’època franquista que 

deixa els estudis. Durant la joventut pensem només en la rebel·lia 

pròpia, però ara ens posem en la pell de la mare o del pare, i això 

em permeté descobrir tot l’amor que hi havia baix dels seus propis 

temors. La poesia és el matís. De sobte reflexionar sobre un pare o 

una mare plena tot de matisos. M’he pogut posar molt bé en la seua 

pell i el seu sacrifici.67

 

 

Este interés per la quotidianitat se centra en l ’art contemporani en 

la cerca de l’individu per la seua identitat que passa en molts casos per la 

realització d’ una m irada introspectiva. H i ha per  t ant u n f ort interés per 

reflexionar sobre la vida real, familiar i la quotidianitat, i això serà el que es 

reflectirà a l’anàlisi de  les obres d’ artistes contemporanis que  es podran 

veure en la Part 2 d’esta tesi. 

 

                                                             
67 CRUZ, Juan. La memoria no es una cárcel de nostalgia [en línia]. Diario El País, 
08/03/2008. [Consulta 09/03/2008-12:37]. Entrevista: El libro de la semana. Disponible 
en: 
<http://www.elpais.com/articulo/semana/memoria/carcel/nostalgia/elpepuculbab/2008030
8elpbabese_9/Tes/>. 
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2.1. REFERENTS EN L’ART CONTEMPORANI

A co ntinuació presentem una r elació d’ obres que ex posen e l 

freqüent i nterés del t ema de la f amília pe ls artistes contemporanis. Esta 

recerca que  ha  t ingut co m r esultat una obra abundant ens ha exigit l a 

selecció i cr eació d’ apartats que r ecopilen obr es de c aracterístiques 

similars. D’esta manera trobem els apartats:  

• Família  

• Família pròpia  

• Traumes infantils  

• Figura materna  

• Parelles  

• Memòria-identitat  

• Seguiment de famílies i persones 

Particularment ens aporten irremeiablement noves visions sobre el 

tema de l a f amília p erò, a la ve gada, m olts recursos i so lucions per 

abordar la i nvestigació pròpia. D e l a m ateixa manera ens afirmen l a 

necessitat pe rsonal d els artistes en ubicar-se di ns del gr up f amiliar per 

parlar de la seua identitat.  

Cal destacar una quantitat nombrosa de f otògrafs que retracten la 

seua so cietat co etània i  am b el ls els grups f amiliars, f ins i t ot la se ua 

família co m pr otagonista, p erò que f inalment hem  ex clòs. A rtistes com 

Shally Man, Lar  Sultan, Dorothea Lange, Peter Menzel... les exposicions 

fotogràfiques Family man (Moma 1951) , i Familias del mundo d’Ume 

Ommer, que recullen fotografies de famílies arreu del món, fan entreveure 

la importància de l retrat f amiliar en l’art i la fotografia amb el  seu paper 

antropològic.  

Per t ant, les obr es que pr esentem co m r eferents en l’art 

contemporani són f otografies, ví deos, i nstal·lacions, esc ultures, 

performance... Corresponen a obr es que traspassen el llindar de la mera 

observació de l a família i que aporten altres t ipus de propostes que van 
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més enl là de l’estudi an tropològic social, e ncara que t ambé r emeten a  

estes, tractant temàtiques i procediments artístics nous. 

 

2.1.1. Família  

Els referents d’obres que  apo rtem en est e apar tat t racten de  la 

família en l ’actualitat: la família canviant, la que es fragmenta, la que es 

forma per  hom osexuals, la q ue t roba nous obstacles co m l a 

incomunicació que fomenten les noves tecnologies i s’enfronta als temes 

tabú com la sida. Els artistes treballen reflectint a les seues obres el canvi 

social que està tenint la família i qüest ionen a mb peces iròniques l’ideal 

familiar.  

Valie Export. Facing Family, 1971. 

Una família (un matrimoni i dos xiquets) agrupada al voltant d’una 

taula de menjador contempla la televisió. Tot ells miren a l’infinit ja que el 

monitor està si tuat fora del plànol. La pr esència de la televisió, que està 

oculta, se’ns presenta pel so del programa que visionen. 

No hi  ha c ap relació 

entre e lls, estan abso rts 

observant l a televisió, 

exceptuant e l m oment que la 

mare es dirigix als fills retornant 

al r ols que li co rresponen 

tradicionalment, mentre l ’home 

roman impassible.  

Facing Family va se r emesa al  pr ograma Contakte de l a televisió 

austríaca de manera que l’emissió actuava com una mena de mirall on les 

famílies es podien veure reflectides de la mateixa manera, amb la mirada 

fixa en el televisor.  

 
2.1. Facing Family (fotograma), 1971. 
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Export ens parla de la incursió de  l es tecnologies d ins de l’àmbit 

familiar i com estes afecten les comunicacions entre els membres del grup 

que a l a l larga pod en danya r l es seues r elacions. Ressaltaríem l a 

quantitat d’espectadors que es poden sentir identificats amb esta família.  

 

Juan De La Cruz Megías. Bodas 1979-1999. 

Durant vi nt anys Juan de l a C ruz ha r ealitzat f otografies de 

casaments de famílies espanyoles. Les imatges mostren les peculiaritats 

dels moments de la celebració però des d’un punt de vista irònic.  

Més enllà de les fotografies 

de noces es reflectix el co ntext 

sociocultural qu e envo lten l es 

famílies, l es tradicions i l es 

relacions entre e ls diferents 

membres de la família.  

La pr esentació d’ esta sè rie 

la f a a  m ode d’ àlbum de noces, 

per apa rtats: la n úvia, e l nuvi, de  

camí a l ’església, retrats i banq uet pe rò, tot i  r ecopilar f otografies d’un 

període de vint anys de diferència, no hi  ha establit cap ordre cronològic, 

cosa que  simbolitza la n o t emporalitat d el f esteig qu e r oman i nalterable 

amb el pas del temps.  

La sèrie parla de la transmissió entre generacions de les tradicions, 

dels rituals, de la família de a peu,  de l’adquisició dels rols de parella que 

fiancen l ’ideal de f amília. A  l a f i es tracta d’ una obr a a ntropològica que  

retracta una societat arrelada a les tradicions.   

 

 

 
2.2. Bodas 1979-1999. 
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Felix González Torres. Untitled (Klaus Barbie as a Family Man), 1988. 

 La f otografia que em pra T orres pertany a l a f amília B arbie, 

seleccionada s egons l’autor perquè e l pare f ou un  l íder N azi,68

Ens trobem davant d’un retrat de f amília on es posa per a la foto 

familiar amb l a p articularitat que la f otografia és alhora un  puz le. E ls 

individus miren endavant, a l ’infinit, i no m antenen cap relació entre el ls. 

Dos dels membres apareixen incomplets dins del r etrat, f igurant mig 

exclosos en la imatge. 

Veiem t ambé l es marques de les peces que componen el  puz le i 

que don en a l retrat un a ap arença de fragilitat i de  desco mposició q ue 

afecta la visió que ens arriba de la família. Bé ideològicament o físicament 

se’ns parla d’ una r uptura, des integració i di spersió de l co njunt. L’autor 

aconseguix i ntrigar l’espectador en m irar este r etrat de la família fe t d e 

peces, de moment està armat, però està a l’espera de ser torbat.  

 

característica qu e ens condiciona la interpretació de  l a se ua apa rença: 

autoritari, rígid... 

                                                             
68 Portrait/ Homage/ Embodiment. Felix González Torres (1957-1996). “Untitled” (Klaus 
Barbie as a Family Man), 1988. [en línia] Londres, 2006. Disponible en:  
<http://www.portrait.pulitzerarts.org/north-main-gallery/klaus-barbie/>  
[Consulta 06/08/2008- 09:55] 

 
2.3. Untitled(Klaus as a Family man), 1988 
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Oriana Eliçabe. Madres Lesbianas, 2001. 

En Madres Lesbianas Oriana Eliçabe documenta amb fotografies la 

vida de  10 famílies am b matrimonis formats per dones  hom osexuals i 

xiquets que són educats i cu idats com si  es  t ractara aparentment d’ una 

família tradicional.69

 Les fotografies que pr esenta m anifesten moments de la v ida 

quotidiana se nzills, í ntims i s incers amb esce nes reconeixedors i  

trasportables a la vida pròpia de l’espectador.  

  

Les relacions interpersonals que es demostren entre els membres 

són de respecte, est ima i  co nfiança. L’autora les mostra dava nt de la 

càmera amb naturalitat, no hi  ha pose , se seguix la vida a «temps real» 

amb l’apropament de la càmera en primers plànols. 

Se’ns parla de la no rmalització de ls nous  m atrimonis, de l context 

sociocultural que els envolta i recolza, de la ruptura del model idealitzat de 

la f amília nuc lear t ot i  qu e ca dascuna d’ estes dones aporta una v ida 

personal de dificultats. En este sentit l’interés per esta obra se centra en el 

reflex de noves formes de convivència que és el que busquem en realitzar 

el nostre retrat. 

                                                             
69 Expressió emprada per l’autora en la sinopsi del treball a la seua pàgina web personal: 
Las imágenes de estas nuevas familias se manifiestan como el reflejo de un espejo de la 
familia tradicional… Disponible en:  
<http://www.sindominio.net/orianomada/madres/madres/index.html> [Consulta 03/08/08 
8:30] 

 
2.4. Madres Lesbianas, 2001. 
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Salvador Barroso, Teresa Valdaliso, Francisco Lucas i Miguel Ángel 
Benjumea. Familia protegida jamás será vencida, 2007. 

En l a m ateixa l ínia q ue l’anterior, amb el  r eflex del  p anorama 

canviant de les famílies, esta obra s’apropa al  tema de la sida i  el paper 

que exercix la f amília a l’hora de la p revenció. E ls autors es fotografien 

disfressats de d iferents tipus de f amílies i adopten act ituds i poses dels 

personatges que representen.   

En est e se ntit es fa un r epàs de la d iversitat f amiliar act ual i  e ls 

seus corresponents mètodes de protecció davant la sida. Hi podem trobar 

famílies nuclears, monoparentals, homosexuals, multiculturals... Resumix 

les categories replegant vells estereotips però alhora creant-ne de nous. 

Els personatges es presenten a mode de caricatura i rememoren el 

joc de bar alla Famílias de 7 países.70

 L’obra reflectix el nou panorama familiar parodiant-lo i estructurant-

lo per  ca tegories, alhora és un mètode de di fusió de l a prevenció de  la 

sida disfressat de joc però amb l’objectiu d’informar. 

 L’espectador pot participar jugant 

amb les cartes de les noves famílies.  

 

 

                                                             
70 Joc de cartes infantil editat a Espanya en l’any 1965 per Naipes Heraclio fournier S.A. 

  
2.5a. Acció al carrer de Familia protegida jamás 
será vencida, 2007. 

2.5b. Familia protegida jamás será vencida (detall), 
2007. 
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Noe Bermejo. Andamiaje de lo personal, 2007. 

El projecte Andamiaje de lo personal de Noe Bermejo consistix en 

la cr eació de f otografies d’una f amília on l ’artista passa  a se r cadascun 

dels membres que la composen.  

Amb est a vi sió irònica f a un  

repàs per l’imaginari d els àlbums i 

retrats familiars parodiant pos es, 

vestuari, s ituacions, ce lebracions, 

rols... Es tracta d’una obra que juga 

amb la memòria de l ’espectador per 

relacionar les imatges amb els seus 

records personals.  

Les fotografies estan 

realitzades am b r etoc digital 

duplicant a l’artista e n d iferents 

papers per, f inalment, se r 

emmarcades en m otlures cr idaneres i est rafolàries recopilades a la 

manera d’un aparador.  

L’obra par la de ls estereotips que  s’adscriuen a la f amília, en este 

cas s’accentuen arribant a la parodia i per tant ens obliguen a revisar els 

patrons creats. Al nostre treball intentem anar més enllà dels estereotips 

per centrar-se en  l es vivències personals per cr ear un imaginari f amiliar 

nou.  

 

2.1.2. Família pròpia 

Molts dels artistes que t reballen am b l a t emàtica de l a f amília 

partixen de l a se ua co m r eferent, bé par lant del  co ncepte gener al de  

família o d’un passatge de la biografia. Per a estos autors treballar sobre 

el propi grup suposa una part bàsica de la creació de la seua identitat.  

 
2.6. Andamiaje de lo personal, 2007. 
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Bill Viola. Heaven and earth, 1992. 

En Heaven and Earth l’autor empra imatges del seu propi fill quan 

era nadó i de la seua pròpia mare quan est ava a punt  de f altar. Ambdós 

imatges mostren a per sonatges 

indefensos i vulnerables.  

 La pr esentació d’ esta obr a 

es realitza amb l a co l·locació de  

dos pantalles de t elevisió 

enfrontades una dam unt de l ’altra 

de m anera que  l es imatges estan 

pegades i i nclús es reflectixen 

mútuament.  

Bill V iola ens parla de l a 

dualitat vida-mort, de l’evolució humana, del reemplaçament de les noves 

generacions, de l c icle v ital i i nevitable de la nat ura. Amb el  r eflex, es 

manifesta l a i nfluència de les generacions venidores per pa rt de ls 

avantpassats.  

 

Richard Billingham. Sensation, 1995. 

L’exposició Sensation del fotògraf Billingham recull sèries d‘imatges 

i ví deos que l ’autor va  r ealitzar so bre l a seua pr òpia f amília dur ant 

diversos anys. 

Les obres r elaten esce nes quotidianes. Retracten una f amília 

desestructurada on cada personatge deambula per la casa sense gairebé 

comunicació ent re el ls i l a que hi ha és torbadora. La f igura de l pa re 

apareix abso rta a ls seus pensaments. E l p ropi autor d iu d’ ell que és  un 

bevedor c rònic i de sa  m are que li a grada f umar molt i  els animals 

 
2.7. Heaven and earth, 1992. 
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domèstics.71

 

Mira Bernabeu. Dulces sueños, sèrie Mise en Scène I, 1997.  

Canviant a una peça  m és irònica, e n la sè rie f otogràfica Dulces 

sueños, Mira Bernabeu escenifica el seu somni d’adolescent que consistix 

en matar els pares. Partint de la fotografia familiar amb els membres més 

propers (pares i ger mans) ve stits de dol , es deriven una sè rie de 

fotografies que mostren les diferències i desacords entre ells.  

 S’evidencia la pè rdua d’ autoritat del s par es baix l a m irada 

del seu fill qui advoca per l’art com via d’expressió de la situació familiar 

viscuda.  

Tot i la cr uesa de les imatges Billingham el s retracta des de la 

senzillesa i el respecte de qui observa l’escena des d’un món extern però 

acceptant que forma part de la mateixa família. Ens interessa d’esta peça 

la mirada que té l’autor cap a la seua família i la naturalitat de sos pares a 

les escenes retractades. 

                                                             
71Desingboom. Richard Billingham. [en línia] Londres. Disponible en: 
<http://www.designboom.com/eng/funclub/billingham.html> [Consulta 10/08/2008- 8:27] 

 
2.8. Untitled, 1995. 
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Este fotografies recreen un esc enari neutre, en co lor neg re, on  

executen un j oc de màgia: una ca ixa on s’ introduïx un d’ ells i a ltre 

membre l i c lava esp ases. En l es diferents fotografies els llocs 

s’intercanvien, en conseqüència també els papers de víctimes i executors. 

Els components miren al públic. Estan en mig de la representació per a la 

càmera que capta l’amenaça.  

Mira Bernabeu retracta la violència i  els conflictes interns familiars 

parlant del subconscient que s’entremescla amb la ficció, el món oníric i la 

realitat d els desitjos d’un j ove ado lescent q ue b usca e l se u lloc en la 

societat partint de  la se ua pos ició d ins la f amília. En co ntra d el nost re 

projecte, este treball conté una experiència destructiva (tot i que entra dins 

de la ironia) q ue nos altres volem evi tar a rribant a  una resolució de ls 

problemes per la via de la sanació personal. 

 

Ana Casas. Álbum, 2002. 

L’exposició v irtual Álbum d’Ana C asas72

                                                             
72ZONE CERO. Álbum. Ana Casas. [en línia] 2002. Disponible en:  

 recorre la v ida d’ ella 

mateixa i  l a se ua família am b un vi ncle especial am b l a se ua àv ia 

materna. A na C asas retorna a l a se ua i nfantesa per  r etrobar la f elicitat 

perduda. R evisa l’imaginari f amiliar, f otografiant i evo cant e ls mateixos 

<http://zonezero.com/exposiciones/fotografos/casas/indexsp.html>  
[Consulta 17/07/2008- 12:22] 

  

 

2.9a. Dulces sueños. Sèrie Mise en Scene I, 1997. 
 

2.9b. Dulces sueños. Sèrie Mise en Scene I, 1997. 
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llocs que li servixen per parlar de la seua àvia, la separació de sos pares i 

els viatges que han marcat la seua vida.   

L’aparença de l’obra és una m escla ent re àlbum f amiliar i d iari 

personal on a m és de fotografies i vídeos es t roben anotacions a mà de  

l’autora que m ostren co m só n l es relacions ent re les protagonistes del 

relat. En di ferents seccions l’artista desenvolupa un di scurs on la història 

familiar s’ entrellaça am b l a metàfora del  c os com a co mpilador de l a 

identitat en l’apartat de dietes.  

 

Destacaríem que l ’autora ha co nfeccionat esta peça durant quinze 

anys la qual cosa ens reflectix la importància de la vida en l’obra d’alguns 

autors i una obra que es nodrix irremeiablement de l’experiència personal. 

Retracta un a f amília d ispersa p erò qu e t ot i ai xò li ajuda a co mposar i  

reforçar la seua identitat.  

 

Gilliam Wearing. Album, 2003.  

En l ’obra Album l’artista Gilliam Wearing rememora l es fotografies 

de l a se ua f amília r econstruint-les i reconstruint-se a e lla m ateixa co m 

cada membre de l a família. Empra mitjançant màscares, pròtesis facials, 

maquillatge i  vestuari per  t ransformar-se en  so n p are, m are, oncl e, t ia, 

germà...  

  
2.10a. Álbum, 2007. 2.10b. Àlbum, 2007. 
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En estes fotografies l’autora es posa en el lloc dels altres adoptant 

les actituds i e ls rols que es prenen e n l a f amília. E s parla de la 

consanguinitat i de c om l ’autora es veu reflectida en  ca dascun de ls 

membres del grup formant una unió de parentesc i fiançant els vincles que 

cohesionen el clan.       

 

Este joc de ficar-se en el lloc de l’altre és el que a l ’hora pretenem 

amb el  t reball. Mirar la situació des d’un punt de vi sta diferent que done 

pas a un enteniment de mirades.  

 

Pablo Meyer. Árbol de familia, 2007. 

Pablo M eyer presenta un  l libre e lectrònic que es pot descarregar 

des de la xarxa73

                                                             
73 ZONE CERO. Árbol de Familia. Pablo Meyer. [en línia] 2007. Disponible en:  

 on publ ica el resultat de la seua investigació sobre les 

arrels de la seua família i que titula Árbol de familia.  

L’autor es basa en l’arbre genealògic familiar i  empra una r ecerca 

dels avantpassats i d erivacions que li d u per  t ot e l m ón r ecopilant 

fotografies de famílies que pertanyen al seu grup.  

<http://zonezero.com/exposiciones/fotografos/meyerpablo/indexsp.html>  
[Consulta 06/08/2008- 09:52]  

   
2.11a. Self as Jean-Gregory. 
Album, 2003. 

 

2.11b. Self as Uncle Bryan. 
Album, 2003.  

 

2.11c. Self as Jane. Album, 2003. 
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S’entremesclen f otografies de  d iferents èpoques i c ultures. A mb 

esta recopilació Meyer parla de r eforçar e ls vincles de la pertinença a l a 

família t raspassant e ls l ímits espacials i t emporals conformant una  gr an 

família. Actualment l’autor deixa oberta la possibilitat d’ampliació de l’obra 

amb els nous descobriments que realitze.  

 

Pot se r esta obra aca be p areixent un a r ecopilació d e da des 

familiars, just el  contrari que nosa ltres volem realitzar a l retrat. Més que 

dades pensem que ha d’ haver-hi una narració de l a història familiar i per 

tant un interés que se centre en el discurs contat.   

 

2.1.3. Trauma infantil i art com teràpia  

Amb l es obres d’esta se cció p odríem di ferenciar les que pa rlen 

directament sobre el  trauma i  les que fan servir l ’art com al liberament de 

les ferides passades. Les primeres tracten el tema des de fora amb peces 

simulades però que traslladen els ambients traumàtics. Les segones són 

realitzades com mètodes terapèutics de c uració on és fonamental la 

participació d’ individus amb el  se u t estimoni amb què  s’aconseguixen 

escenes doloroses que ens fan classificar-les com art confessional i que 

connecten amb les experiències amagades de l’espectador.   

 

 
2.12. Pàgina web de l’obra Árbol de Familia , 2007. 
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Annette Messager. Penetration, 1994. 

L’obra Penetration d’Annette M essager és una i nstal·lació on 

diferents objectes creats amb teles, a mode de j oguines infantils, pengen 

del sostre cobrint tota la sala.  

Estes f igures a l·ludixen 

als òrgans sexuals masculins i 

femenins tot i  t indre una  

aparença i nnocent. 

L’ambigüitat d e l a p roposta 

entre un j oc d’adults i xiquets i 

la il·luminació t ènue c rea un  

ambient de tensió i psicosi que 

fa r eferència al s abusos 

sexuals a x iquets i  co m 

l’obsessió es convertix en un 

malson. S embla un est at 

mental de l a p ersona en est at de por . P arla de la desco mposició de  

l’individu, de la fragmentació i el trauma infantil.  

Per A nnette M essager: Ser artista significa curar contínuament 

ferides i, simultàniament, obrir-les de nou en el mateix procés;74

Si Annette Messager escenifica e ls traumes, l ’activitat a rtística de 

Lygia Clark culmina amb la creació d’un mètode propi de t eràpia basada 

en l ’experiència amb qu è ella denom ina Objecto relacionais (Objectes 

relacionals) per  su perar t raumes. Avançada al  se u temps, va  f icar e n 

 

reivindicant així l’art com mètode de sanació. 

 

Lygia Clark. Objecto relacionais, 1976. 

                                                             
74 Traduït del ca stellà: TASCHEN. Mujeres Artistas de los S.XX y XXI. Editora U ta 
Grosenick. Taschen GmbH. Italia, 2002, p.357. 

 
2.13. Penetration (instal·lació), 1994. 
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marxa intuïtivament el  que ara es coneix com art-teràpia, tot i  que a la fi 

no va estar reconeguda ni al món artístic ni al terapèutic.  

Amb els estats de regressió dels pacients i mitjançant objectes que 

la pr òpia ar tista hav ia pr esentat co m obr es amb ant erioritat, la per sona 

traslladava simbòlicament el seu estat d’ànim i les formes de relacionar-se 

amb el ls. Seguint les indicacions de Clark es treballava per canviar l a 

relació am b el s objectes per ar ribar a un estat interior q ue de nominarà 

«estructuració del Self».75

 

El procés dut a terme és una invenció de l’autora i a mesura que el 

va anar i nvestigant el va ampliar i modificant. L’ aplicació d’ este mètode 

estava f ora de l’àmbit ar tístic però es conserven f otografies que 

documenten les sessions terapèutiques.   

 

L’activitat pa rla de l co s com co ntenidor de m emòries, m oltes 

d’estes traumàtiques que l’artista t rau a  la l lum per  t al d’arribar a l a 

sanació. Este aspecte també es veu reflectit en e l t reball que p resentem 

on par tim del  co s per equi librar les energies corporals m asculines i  

femenines amb un esperit de comprensió i sanació que sanege les ferides 

sofertes mitjançant un mètode propi, basat també en la intuïció.  
                                                             
75 FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES. Lygia Clark. Fundació Antoni Tàpies. Barcelona, 1998, p. 320. 

   
2.14a. Sessió terapèutica amb la intervenció de Lygia 
Clark i els objectes relacionals, 1976. 

2.14b. Sessió terapèutica amb objectes 
relacionals de Lygia Clark, 1976. 
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Louise Bourgeoise. Passage Dangereux, 1997. 

En qualsevol obra de  Lou ise B ourgeoise t robem l a r eferència 

obsessiva a l t rauma i nfantil pr opi i de l ’alliberament que su posa p er a 

l’artista parlar sobre ell. Podríem destacar la que Bourgeoise considera la 

seua primera «solució escultòrica» quan de menuda, en un sopar familiar, 

davant la pedanteria de son pare respon modelant-lo amb molla de pa i  

saliva, amputant-lo amb un ganivet i menjant-se els seus membres76

De l a m ateixa m anera Passage Dangereux, una de l es se ues 

conegudes cel·les

 (que 

evoca a la futura peça The destruction of the father).  

77

 

 reflexa l es ferides de l’autora. E stà co nstruïda am b 

reixes on a par tir d’un co rredor ce ntral s’ adossen x icotetes cel·les que 

recreen escenes individuals. N o hi  ha ca p personatge, l es persones se 

simbolitzen m itjançant ob jectes com ca dires. E stes varien de mida i 

posició en r elació a la j erarquia que r epresenta, f loten de l so stre, 

s’encaren, mostren diferents models com una cadira de tortura... 

                                                             
76 GUIMÓN, Pablo. Matar al padre con arte. El País, 10/08/2008. Cultura, p. 53. 

77 Les cel·les co rresponen a  una sèrie d’i nstal·lacions am b la característica que es tan 
construïdes amb reixes de ferro tancades i amb objectes al seu interior. 

  
2.15a. Passage Dangereux (instal·lació), 1997. 2.15b. Passage Dangereux (detall), 

1997. 
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En esta cel·la Bourgeoise parla dels passatges traumàtics viscuts. 

L’aparença de la peça ens descriu un somni, un m alson, del qual no es 

pot escapar ja que la cel·la està completament tancada i no es pot accedir 

a l ’interior. Com el la m ateixa escr iu m itjançant la se ua ob ra r ealitza 

exorcisme i  s’ allibera de  l’ansietat de ls records.78

Mitjançant un anunci en 

la pr emsa el egixen par ticipar 

perquè l a seua i dentitat serà 

ocultada. L a pecu liaritat d e la 

peça és que est es persones 

parlen am agades darrere 

d’unes màscares de pl àstic 

que d eixen ve ure un a f aç 

impersonal, h ieràtica, q ue 

amaga un i nterior d e f erides 

només visible pels ulls i per la 

veu que co nta l a h istòria. 

Sense est es màscares és probable que e stes persones no hag ueren 

confessat estos fets.  

 En r elació al nost re 

projecte trobem que l a creació d’esta arquitectura fa referència a l a casa 

familiar i als episodis traumàtics escenificats. 

 

Gilliam Wearing. Trauma, 2000.  

Gilliam Wearing a l a se ua obr a Trauma registra en f ormat 

audiovisual e l t estimoni d e per sones anònimes que co nfessen ep isodis 

traumàtics de la seua infantesa com abusos sexuals, maltractaments...  

Si la creació de l’obra és un alliberament per a Loui se Bourgeoise, 

la càmera de Wearing actua com un psicòleg qui escolta els pacients que 

tenen v oluntat de  su perar el t rauma al liberant l es històries i e ls 
                                                             
78 GUIMÓN, Pablo. Matar al padre con arte. El País, 10/08/2008. Cultura, p. 53. 

 
2.16. Trauma, 2000. 
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sentiments. La peça  traspassa la ba rrera de l a v ida per sonal pe r f er-la 

pública t ots i gua rdar la identitat de ls narradors. A  l a ve gada l a 

identificació t rasllada la identitat a t ots els qui  h agen p assat pe r una  

experiència similar.  

 

Eijaa Liisa Ahtila. Love is a treassure, 2002. 

L’obra audiovisual Love as a treasure d’Ahtila es composa de ci nc 

històries fictícies de cinc dones a les quals els afecta el seu passat amb 

traumes infantils. Conseqüentment el vídeo es dividix en cinc capítols dels 

quals analitzarem The bridge (El pont). Este relata la història d’una dona 

que ha de c reuar un pon t i, davant la por a la corrent d’aigua del r iu que 

travessa per baix, ha de caminar de quatre grapes.  

La dona està a soles però parla a la càmera com si es tractara d’un 

monòleg per  a ella mateixa i l ’espectador. L’ acció s’ entrellaça am b 

imatges tenyides de r oig de l’habitació i nfantil on un h ome ent ra 

simbolitzant els abusos sexuals patits.  

L’artista finesa ens parla de com els successos infantils marquen la 

vida i el comportament d’una persona adulta. Remarcaríem el simbolisme 

i les metàfores que empra per  narrar e l succés. Per a ltra banda, t ambé 

destacaríem, que e ls vídeos es presenten en d iferents f ormats: 

monocanal, videoinstal·lacions, format publicitari...   

 
2.17. The bridge. Love as a treasure (fotograma), 2002. 
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Nuria marqués. 8/16, 2004. 

En 8/ 16 N uria M arqués presenta u n t reball au diovisual on h uit 

persones donen testimoni de les seues fòbies. En contra de l’obra Trauma 

on e ls participants parlen a  ca ra descoberta (p.76). I ndividualment (amb 

excepcions) els participants s’ expressen s ituats en un esc enari neutre 

amb fons blanc i una c adira balancí. L’apropament de l a càmera f ins als 

primers plànols advertix la confiança amb l’entrevistadora.  

Tot i p arlar de les se ues pors l’artista ac onseguix un cl ima de  

confiança, agradable on els personatges parlen amb naturalitat dels seus 

problemes alliberant-se d’ells. Parla de la necessitat de sentir-se escoltat i 

de la normalització en la vida dels participants d’admetre el seu problema. 

Este clima és el desitjat per a la realització de les entrevistes als membres 

de la nostra família. 

 

2.1.4. Figura materna 

Les peces que p resentem r eferides a la f igura m aterna só n u na 

selecció dav ant l a quant itat d’ obres que t racten so bre esta. La se ua 

freqüent presència ens ha dut  a d iferenciar les obres que  r essalten t res 

aspectes de la dona que les podríem co nsiderar c om s ubtemes: la 

maternitat, la reconstrucció de  la m emòria com ho menatge a e lla i la 

crítica al rol domèstic imposat.  

 

  
2.17a. 8/16 (fotograma), 
2004. 

2.17b. 8/16 (fotograma), 
2004. 
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Louise Bourgeoise. Femmemaison, 1946-1947. Maman, 1999.  

Moltes són les r eferències a l a f igura 

femenina en l ’obra d e Lou ise B ourgeoise. 

Seleccionem en est e est udi Femme Maison i 

Maman (coneguda c om l ’Aranya). De l a primera 

l’autora ha cr eat di verses versions amb di stintes 

tècniques (pintura, dibuix, escultura...) on la dona 

està representada amb l a meitat del cos superior 

com una ca sa i  l a meitat i nferior amb l es cames 

de dona.  

Les dones es representen soles sense cap 

relació am b al tre m embre de l a f amília. S embla 

com si la dona s’amagara dins de la casa o en un 

altra lectura com si intercanviara la seua identitat 

pròpia per la del paper femení en la casa, la mare, 

amant, netejadora... 

En l ’altra obr a se leccionada, 

Maman, de la qual també té diverses 

versions, Bourgeoise ens parla de la 

mare que sa lvaguarda, que at rapa. 

Amb l ’ampliació d’ escala pr en c ura 

de l’espectador quan està dins d’ella 

quedant resguardat de l’exterior.  

La mare j uga un paper  

d’ambigüitat e ntre e l r efugi i l ’excés 

de protecció continuant amb el s rols 

materns establits.  

 

 

 
2.19. Femmemaison  
1946-1947. 

 

 

 
2.20. Maman (instal·lació), 1999. 
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Marta Rosler. Semiotics of the Kitchen, 1975. 

Marta R osler protagonitzà j unt a  a ltres ar tistes com V alie E xport, 

Hannah Wilke, Yodie Chicago... una onada d’artistes feministes en Estats 

Units a la dècada dels 70 que reivindicaren la incursió de la dona al món 

social i polític amb la ruptura de la submissió i de la «cosificació» del cos 

femení basant-se en l’experiència personal pròpia.79

En Semiotics of the 

kitchen l’acció de l vídeo 

comença quan l’artista, M arta 

Rosler, es vist amb un davantal. 

Està ubicada davant d’una taula 

de cu ina amb di versos objectes 

que co mposen l ’attrezzo d’esta 

estança d e la ca sa: bo ls, 

culleres, f orquetes... U na per  

una, en ordre alfabètic, l’artista nomena, ensenya i descriu amb gestos la 

seua utilitat.  

El qu e co mença am b una i nnocent r eferència a ls instruments 

quotidians acaba traduint-se en interpretacions violentes que escenifiquen 

una r àbia co ntinguda cap a l es utilitats imposades com quan clava 

repetides voltes un ganivet o forqueta a la taula. 

Esta sàtira de Rosler traspassa la frontera de la intimitat parlant de 

la violència domèstica, dels rols assignats i de l a revelació de l es dones 

davant est os fets les quals, pe r a ltra ban da i  f ins el m oment, devien 

comportar-se co m bones dones de c asa. Són x icotetes r evolucions 

femenines que s’ han m anifestat en un g ran ca nvi so cial co m és la 

transformació de la dona (veure 1.4.2). 

  

 

                                                             
79 ALIAGA, Juan Vicente. Arte y cuestiones de género. Una travesía del siglo XX. Editorial Nerea 
S.A. San Sebastià, 2004.  P. 53. 

 
2.21. Semiotics of the Kitchen (fotograma), 1975. 
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Nan Golding. Nan one month after beeing battered, 1984. 

Nan Golding es presenta a e lla mateixa en est e autoretrat un mes 

després d’haver sigut maltractada. L’autora mira directament a la càmera 

com si s’enfrontara a la mirada de l’espectador.  

Ens parla d’un tema tabú, actual, viscut des de la pròpia pell, d’una 

realitat quotidiana de les dones maltractades, de la valentia d’enfrontar-se 

amb les mirades externes i de com la continuïtat de rol es transforma en 

violència amb els intents de les dones pel canvi.  

En ce rta m anera est e at reviment de mostrar les ferides ens 

ensenya que mostrar-les entra en e l p rocés d’ acceptació del problema i  

que és nece ssari p arlar so bre e ls t emes tabú: e ls ma ltractaments, e ls 

traumes, les separacions...   

 

Rineke Dijkstra. Julie, Saskia, Tecla... 1994. 

Julie, S askia i Tecla só n els noms de mares que pose n per a la 

càmera de R ineke D ijkstra q ue acaben d e dona r a  llum. Les mares 

romanen dretes nues amb el  seu f ill en br aços amb xicotets detalls que 

delaten l’esdeveniment, co m una got a de sa ng que r ecorre d e l a ca ma 

d’una d’elles. 

 
2.22. Nan one month after beeing battered, 1984. 
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Estes dones entrellacen ent re e ls seus braços els seus bebés. 

L’artista comenta de Julie que davant les molèsties sofertes pel bebé amb 

els flaixos de la càmera la mare va protegir els seus ulls amb la seua mà 

comparant este gest amb l’actitud d’una lleona.80

 

Moira Ricci, 20.12.53-10.08.04, 2004. 

La sè rie f otogràfica 20.12.53-10.08.04 de M oira R icci es 

caracteritza per  la i ncursió d’esta en l es fotografies on apareix sa  mare. 

Es tracta la r elació f amiliar co m pr otecció, v inculació i  unió necessàries 

entre m are i  f illa. De l a m ateixa manera, l a r elació ent re nos altres i la 

nostra m are queda p lasmada en la i nvestigació a l ‘incloure’s en e ls 

audiovisuals com part de la r eflexió. E n l a r elació m are-filla hi h a 

complicitat, comprensió i estima, com en esta peça. 

   

Situa a t otes les m ares en u n m ateix pl ànol on  f lorix l’instint 

maternal d’una manera natural i animal on la dona reforça el vincle amb el 

fill nouv ingut, r ememorant en ce rta m anera l a p eça ant erior d e Lou ise 

Bourgeoise Maman (1999).  

                                                             
80 Audiovisual de l’exposició monogràfica Rineke Dijkstra. Retratos. CaixaForum del 08/06/2005 al 
21/08/2005, Barcelona. 

   
2.23a. Julie, 1994. 

 
2.23b. Saskia, 1994. 

 
2.23c. Tecla, 1994. 
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Després de la s eua pèrdua M oira R icci té l a nece ssitat de 

recuperar sa  mare mitjançant les imatges. L’actitud ca p a e lla en est es 

fotografies és d ’afecte i  de prendre-li cura, com una mena de pr esència 

protectora. S egons l’autora est e t reball l i h a per més reforçar e l v incle 

emocional amb sa mare i perpetuar d’alguna manera la relació.81

Empar Cubells Casares. Pabellón rojo femenino, 2005. 

  

Mitjançant el retoc fotogràfic i una estètica delicadament realitzada 

l’artista crea collages on es col·loca junt a s a mare com una co mponent 

més de la imatge imitant el vestuari i la característica de la fotografia de 

l’època. 

Empar Cubells presenta un audiovisual on reflectix els eterns rols 

home-dona. E s tracta d’ una obr a que r ep influència de l ’artista Hänäh 

                                                             
81DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT 
DE CA TALUNYA. Moira Ricci 20.12.53 - 10.08.04. [en l ínia] Talent Lat ent. B arcelona, 
2008. Disponible en: <http://cultura2.gencat.cat/scan/cat/talent_artistes_ricci_cat.html> 
[Consulta 06/08/2008 21:36] 

  
2.24a. Sèrie fotogràfica 20.12.53-10.08.04, 2004.  

 
2.24b. Sèrie fotogràfica 20.12.53-
10.08.04, 2004. 
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Köch qui co l·laborà am b Golyscheff a l a se ua antisimfonia Guillotina 

Circular.82

 

L’home es retracta da rrere d’ una bateria q ue r epresenta l’esfera 

pública. La  don a se situa e ntre objectes domèstics de cu ina. C adascun 

roman en el  se u àm bit. E ntre el s dos no h i co municació. F inalment l a 

dona traspassa l’esfera pública on toca la bateria amb cullerots, forquetes, 

culleres, plats... creant una simfonia quotidiana. El clímax de l’obra arriba 

amb el trencament d’un plat que simbolitza la ruptura dels rols assignats.  

  

Els co lors estridents, e ls p ersonatges joves i actuals, ens parlen d’ una 

època coetània que, tot i passar a la modernitat, continua amb els rols. La 

peça es dividix en t res apartats: Espacios paralelos, Esfera pública, 

Esfera privada i Transgrediendo el espacio.  

De nou  est a peça, a l’igual que  la d e Marta R osler (p.80), 

exemplifica e l ca ràcter de la lluita del f eminisme de l a dècada de ls 70 i 

com l es accions personals i ndividuals s’adjunten a la lluita g lobal, 

característica que també es veurà r eflectida en l es accions de M anolita 

descrites en la tercera part de la tesi (veure apartat 3.2.3.4). 
                                                             
82 Laboratori de cr eacions Intermedies. Pabellón rojo femenino [en l ínia]. F acultat de  
BBAA San Carles. Valencia: LCI, 2008. [Consulta 27/08/2008-12:05]. Disponible en: 
<http://www.upv.es/intermedia/pages/laboratori/grup_investigacio/components/empar_cu
bells/2004_2005_pabellon_rojo_femenino/produccions_videoinstalacion_empar_pabellon
_rojo_femenino_e.html>. 

  
2.25a. Pabellón rojo femenino, 2005. 2.25b. Pabellón rojo femenino, 2005. 
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http://www.upv.es/intermedia/pages/laboratori/grup_investigacio/components/empar_cubells/2004_2005_pabellon_rojo_femenino/produccions_videoinstalacion_empar_pabellon_rojo_femenino_e.html�
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2.1.5. Relacions entre parelles 

Un dels altres grups temàtics de l’obra que mostrem és la relativa a 

les relacions de parella que conformen el  nucli inicial de la vida familiar. 

Algunes d’estes relacions les creen par elles ar tístiques que t ambé só n 

personals. Estes obres tracten sobre parelles actuals que seguixen a mb 

els rols imposats o pa relles que d ’igual a  i gual es troben am b nou s 

conflictes, esce nifiquen r uptures, dep endències, incomunicacions que 

afecten directament a l m odel de  f amília ideal on  ca da m embre de la 

parella ocupava un àmbit i repetia un rol.  

   

Ulay i Marina Abramovic. Nigth sea Crossing, 1982. The lovers, 1988. 

L’etapa a rtística co njunta d ’Ulay i Marina A bramovic està r epleta 

d’obres amb r eferències sobre la r elació entre h ome i  don a. F ent una 

ressenya a la deca dència de la par ella e n l a s eua ob ra Nigth sea 

Crossing, esce nifiquen mitjançant una  performance el d istanciament i  la 

incomunicació entre ells.  

Els dos seguts cadascun en  un extrem d’ una t aula r omanen en 

silenci mirant-se però sense intercanviar paraula durant hores i d ies. La  

sensació de la p eça és d’incomunicació, ruptura de v incles ja que  no 

tenen res que compartir.  

 

  
2.26. Nigth sea Crossing, 1982. 2.27. The lovers, 1988. 
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Este moment de la parella e ls durà a la realització de The lovers. 

Partint cadascun d’un extrem diferent de la muralla xinesa començaran el 

camí fins trobar-se per a la separació. L’obra es documenta durant els tres 

mesos que va durar el trajecte. 

Ací, com en al tres obres, la b iografia acaba i nvolucrada en l’obra 

dels artistes i parla de la s eparació, de l t emps assimilat d’ una r uptura 

esperada. Es contempla la ruptura com part del  camí. Tenim interés per 

l’aparició de dos posicions contraposades. 

  

Jim Goldberg. Rich and Poor, 1985. 

Per la seua part, Jim Golberg, al seu treball Rich and Poor tracta de 

documentar a  famílies de la s ocietat am ericana amb di ferents nivells 

socioeconòmics.  

Es tracta de fotografies que reflectixen els escenaris quotidians on 

viuen els seus protagonistes. Estos es preparen per a la fotografia donant 

la sensació que ells són qui han triat la manera de presentar-se davant la 

càmera.  

 

  
2.28a. Rich and poor, 1985. 2.28b. Rich and poor, 1985. 
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A les fotografies finals, l’autor ha disposat un espai en blanc per als 

participants qui amb lletra pròpia comenten i descriuen el que senten, com 

es veuen a la fotografia, e ls somnis que tenen... participant en la pròpia 

descripció i percepció de l’obra.  

Cada per sonatge, a l s eu àm bit, m arca e l seu pape r d ins de la 

família i  mostra la relació amb els altres: d’estima, f redor, amistat... Esta 

aportació és bàsica per mirar e l rerefons de l es f amílies. En este sentit, 

hem procurat que e ls membres de l a família par ticipants al nost re retrat 

s’expressaren de manera lliure sobre els temes tractats replegant els seus 

suggeriments. A l ’hora ens ha servit per comprendre com són i  com han 

sigut educats. 

 

Bruce Nauman. Violent incident, 1986. 

En un m ural de  dot ze t elevisions es veuen r eflectides d iverses 

escenes d’una parella, que quan es disposa a pendre el sopar comença 

una di sputa que va  i ncrementant-se fins que es convertix en una l luita 

violenta. A ls monitors apa reixen d iferents versions de la baralla am b 

distints punts de vista. La pa rella la conformen actors ja que en un d els 

monitors se’ns mostra com reben instruccions del director d’escena. 

 

  
2.29a. Violent incident (instal·lació audiovisual), 1986.  

 
2.29b. Violent incident (detall), (1986). 
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Podríem e xtraure qu e est e entramat de ve rsions que mostra el  

mateix f et, que ca dascú r elata e ls esdeveniments des del s eu pu nt de  

vista. Al projecte este aspecte també es vorà manifestat ja que e ntre els 

membres de l a f amília es parla sobre la separació des de pe rspectives 

molt diferents.  

 

Smith-Stweart. Mouth to mouth, 1995. 

Els artistes Smith-Stweart es caracteritzen per la investigació de les 

relacions de parella (en una  línia de  t reball a proximada a la d’ Ulay i 

Abramovic). En el  vídeo que pr esentem com a r eferent, Mouth to mouth, 

podem observar una relació de dependència, en este cas, de l’home cap 

a la dona. Este està vestit i roman en una banyera plena d’aigua fins que 

expulsant l ’aire, com a se nyal de l ímit, l a dona, qui està al  costat de l a 

banyera esperant, insufla a la boca de l’home aire.  

 

Esta r eincidència t emàtica par la de les vinculacions de 

dependència i  els rols establits en la parella i l ’experimentació dels límits 

en e l món de l es parelles. El ví deo r ecorda l ’acció d’ altres t reballs co m 

l’obra d’ Abramovic y Ulay en Breathing out, Breathing in (1978) i L ydia 

Clarck en The I and the you: Cloth-body-cloth series (1967). 

 
2.30. Mouth to mouth (fotograma), 1995. 
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Eija Liisa Ahtila. Consolation service, 1999. 

L’obra d’Eija Liisa Ahtila Consolation service narra la història d’una 

parella amb problemes a punt de separar-se. Es tracta d’un vídeo de ficció 

on e ls actors escenifiquen la r uptura dins d’una co nsulta d’ assessoria 

matrimonial. Es fan visibles els rols masculins i femenins que representen.  

La r elació ent re e ls dos queda m anifesta comparant-la am b el  

primer p lànol de la pe l·lícula on dos gossos es lladren, que és  co m 

literalment acabaran els protagonistes.  

 
La pr esentació d’ esta obr a es realitza en di ferents formats: co m 

vídeo monocanal i en videoinstal·lació amb doble projecció. Amb el joc de 

la doble pantalla, una pe r a l ’home i  un al tra per a l a dona, pren força la 

idea q ue am bdós tenen vi sions confrontades. Les dues projeccions 

corresponen al mateix temps de l ’acció (gravat a l a mateixa vegada amb 

dues o més càmeres) però els plànols retracten un tros diferent de c ada 

realitat. 

L’autora retracta com es desfà l’ideal de família i com es reprotxen 

actituds que trenquen amb el s somnis creats. Tot i t ractar-se d’un vídeo 

de f icció el procediment de l ’autora és la consulta directa amb persones 

que han passat per la mateixa situació i professionals com psicòlegs que 

permeten captar i reflectir el que ella mateixa definix «drames humans».83

                                                             
83BBC NEWS. Finnish artist wins Artes Mundi. BBC News, Wales, 31/03/2006. Disponible 
en: <

  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/4866490.stm> [Consulta 27/12/2007 
12:05] 
 

  
2.31a. Consolation service (fotograma), 1999. 2.31b. Consolation service (fotograma), 1999. 

 
 

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/4866490.stm�
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2.32. Construcciones a escala real (fotograma), 2001. 

 

 

 

Esta peça ens aporta de nou la confrontació entre els dos punts de 

vista, el de la dona i home en una mateixa projecció, el que ens ha donat 

pas a fer una versió simultània entre els audiovisuals dels nostres pares. 

Per al tra part, ens ha mostrat l a poss ibilitat de ca nvi de format a l ’hora 

d’exposar la peça sense perdre l’essència.  

 
 

Dolores Furió. Construcciones a escala real, 2004. 

En el  ví deo Construcciones a escala real Dolores Furió ens  par la 

de l a r elació de p arella i co m l a so cietat d e co nsum s’ interposa en els 

ritmes vitals que desemboquen en el desgast de la relació.  

A les imatges se 

succeïxen di ferents 

moments de tensió on es 

mesuren les forces: t irant 

d’una corda, balancejant-

se d’ esquenes l’un a  

l’altre, m irant-se 

fixament...  

L’home i l a do na 

 
2.31c. Consolation service (instal·lació audiovisual), 1999. 
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estan tractats per igual amb el mateix vestuari i mateix lloc de la pantalla, 

de l a m ateixa manera que hem  pr ocurat f er-ho a l pr ojecte a mb una  

habitació d’ igual m ida per  a ca dascun de ls membres de l es parelles 

existents al pr ojecte. Dolores Furió ens parla l lavors de l a «pura r elació 

personal»,84

2.1.6. Memòria i identitat 

Recollim en el  següent apartat obres on els artistes han iniciat una 

recerca so bre la f amília, o  a lgun m embre d’ esta, qu e e ls porta a f er 

descobriments importants. Són recerques on el s artistes esperen t robar-

se a e lls mateixos mitjançant la història familiar. En el camí, de f ons, els 

contextos històrics, econòmics i culturals juguen un paper decisiu. Naix un 

diàleg ent re la m emòria co l·lectiva am b l ’imaginari co mú i  l a individual 

entre els records propis. 

Marina Abramovic. Balkan Baroque, 1997. 

En Balkan Baroque Marina Abramovic parla de la memòria del seu 

país, Iugoslàvia, vinculada a ls records de la se ua i nfantesa i la se ua 

família.  

L’obra combina peces audiovisuals amb l’acció de performance que 

du a terme l’artista. Durant tres dies, sis hores al dia, Marina Abramovic es 

dedica a ne tejar 15.000 peces de carn mentre canta cançons infantils de 

la seua pàtria.  

 de la parella actual que ha superat els rols passats però que 

troba a ltres complicacions que due n a l a par ella a una c ontinua 

negociació de l’espai propi.  

 

Tres projectors de vídeo mostren els pares de l’autora i ella mateixa 

(cadascú en una projecció diferent) sense cap relació entre ells. Els pares 

                                                             
84 Terme emprat per Anthony Giddens al llibre La transformación de la intimidad. Ediciones 
Cátedra. Madrid, 1992. P. 125-144. 
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parlen sobre la seua vida i l’artista explica la particularitat de les rates dels 

Balcans que es devoren a elles mateixes.  

Una r eivindicació de l co l·lectiu co m f amília que es comporta 

metafòricament co m l es rates que es mengen. D escriu A bramovic que 

lluiten entre elles per qüestió de supervivència, el mateix que a Iugoslàvia 

va suposar la neteja ètnica entre germans. En este cas és molt important 

el referent contextual.   

 

Mona Hatoum. Measures of distance, 1988. 

Com a l’anterior peça, en esta, el context és clau en l’enteniment de 

l’obra. L’artista Mona Hatoum parla de l’exili de Palestina que ha afectat la 

seua família i e l d istanciament per  este motiu de sa  mare, de les seues 

arrels. P arla també de l a m emòria i ndividual qu e t raspassa la f rontera 

exemplificant una si tuació i  context co l·lectiu: el  desplaçament forçat i  la 

necessitat de l v incle ent re m are i  f illa per  sentir-se identificada am b el  

drama de la separació de fons.  

  
2.33a. Balkan Baroque, 1997. 2.33b. Balkan Baroque, 1997.  

 

 
2.34. Mesures of distance (fotograma), 1988. 
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El ví deo es caracteritza pe r l a i ncursió de cartes personals que 

havia enviat sa mare introduint-les en una capa semitransparent de vídeo 

que deixa vore la lletra àrab en què escriu la mare. De fons la imatge de la 

mare mentre es dutxa. La veu en off de l’artista llig les cartes traduïdes a 

l’anglès.  

La confiança entre ambdues es veu reflectida pels plànols íntims de 

la mare i les lectures de les cartes que mostren una relació propera entre 

les dos tot i estar separades i la importància de la presencia materna en la 

distància.  

 

Christian Boltanski. Réserves, 1990. 

Moltes de les obres de l’artista Christian Boltanski es caracteritzen 

per la reconstrucció de la memòria col·lectiva mitjançant els objectes, les 

fotografies i els escrits dels individus que compila recreant una atmosfera 

envoltant que atrapa l’interés de l’espectador. 

En la in stal·lació escultòrica Réserve també t robem est es 

característiques. Les parets de la sala conformen un t apís format per  un  

entramat de r oba usa da que om pli tot l’espai. E n l’habitació t ambé es 

poden notar olors naturals que impregnen l’ambient.  

 

 
2.35. Réserves (instal·lació), 1990. 
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Una ve gada m és fa r eferència a l ’absència de l es persones que 

vestien estes robes els quals han desaparegut. Parla de la desaparició, de 

la mort tràgica del col·lectiu fent referència a l’Holocaust Nazi.  

Amb este t ipus d’obres l’autor recrea espais íntims on la memòria 

personal passa a ser col·lectiva i on l’espectador, en un efecte de tornada, 

trasllada la m emòria co l·lectiva a l’experiència pe rsonal en r ecordar els 

casos de la seua família o coneguts. Del mateix mode recalquem que u n 

dels objectius plantejats des d’un inici per a la realització del retrat és que 

l’experiència pe rsonal t raspasse e ls límits bi ogràfics per ar ribar a la 

identificació de l’espectador.  

 

Fiona Tan. May you live interensting times, 1997. 

 

Esta obra videogràfica, May you live Interenting times, indaga sobre 

la f amília de  l ’autora, Fiona T an, en  un  i ntent de  r ecerca de la pr òpia 

identitat que li dur à a  i nvestigar so bre els seus orígens orientals i 

occidentals.  

Compila gravacions i fotografies familiars que mescla amb viatges 

d’investigació pe r d iferents països trobant f amiliars que narren la se ua 

vida on el context social i cultural exercix una influència important. Podem 

diferenciar esta peça de la de Pablo Meyer (p.72), que també recapta per 

 
2.36. May you live interensting times (fotograma), 1997. 

 

 



PART 2 2.1. Referents en l’art contemporani 

 
95 

tot e l m on, per ò ho f a de m anera est adística m entre que Fiona Tan 

investiga en relació amb la identificació de la història familiar.  

L’autora def inix la se ua co m una identitat no  asse quible,85

La trobada d’un rotllo de c ine de 16 m m en sa casa propicia l ’inici 

d’una investigació que du a t erme l’artista Anri Salas a Intervista sobre el 

passat comunista de sa mare.  

 

expressió que planteja que l’autora pertany a una família disgregada, poc 

cohesionada, se nse v incles emocionals qu e af ecten directament en l a 

creació de  l a identitat de  l a pròpia au tora. Destaquem d’esta obr a e l f et 

que l’autora l’empre per buscar la seua identitat extraient conclusions que 

li afecten en la manera de viure la seua vida.  

 

Anri Sala. Intervista, 1998.  

La peculiaritat de la pel·lícula trobada és l’entrevista realitzada a sa 

mare de l a qua l s’ ha per dut e l so . Per es te m otiu Anri S alas intenta 

recompondre les paraules de sa mare, qui no les recordava. Després de 

contactar diferents persones que participaren en l ’entrevista opta per dur 

el f ilm a un ce ntre d e so rdmuts on t ranscriuen les paraules. F inalment 

l’obra reflectix la conversa que mantenen ambdós, mare i  fill, visionant la 

                                                             
85 MARTIN, Sylvia. Videoarte. Taschen GmbH, Diario El País S.L. Madrid, 2008. P.88. 

  
2.37a. Intervista (fotograma), 1998. 2.37b. Intervista (fotograma), 1998. 
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cinta am b su btítols, par lant so bre e ls ideals comunistes que va  

experimentar en el passat.  

Ressaltem que la reacció entre mare i fill exemplifica l’interés de les 

noves generacions d’artistes pel passat immediat que e nvolta la vida de 

sos pares oblidat, conscientment m oltes vegades, per f rustracions i 

desil·lusions d’uns desitjos que no es van complir i  que, per tant, no han 

sigut transmesos. Parla d’una memòria col·lectiva que a la fi es transforma 

en memòria individual i oblidada. 

 

Eva Koch. Villar, los hijos de Manuela, 2000.  

Eva K och nar ra la h istòria en v ideoinstal·lació de la se ua f amília 

partint d’ un su ccés on e ls fills de M anuela són se parats per la G uerra 

Civil. Cristobalina, filla d’esta i  mare d’Eva Koch, serà adoptada per una 

dona noruega. Este fet marcà la vida de Manuela i els seus f ills qui van 

seguir lluitant fins la retrobada de tota la família.  

 

El relat es construïx principalment amb entrevistes amb els fills de 

Manuela i  familiars que aporten dades de  l a h istòria. E stes imatges 

s’entremesclen amb fotografies i vídeodocuments de l’època on es mostra 

el c ontext de la Guerra Civil co m «protagonista» clau e n el  

desenvolupament de la història.  

  
2.38a. Villar, los hijos de Manuela (fotograma) 2000. 

 
2.38b. Villar, los hijos de Manuela (fotograma) 2000. 
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Gràcies al coneixement detallat de la història i  a la confiança amb 

els familiars l’autora aco nseguix un apr opament e xtraient do lorosos 

testimonis on s’emocionen tot i guardar una aparença de semblants durs i 

seriosos.  

L’exposició d’ esta obra es presenta amb una vi deoinstal·lació. En 

una sa la es disposen di ferents projeccions de ví deo, una per  ca da 

membre que nar ra la història i és l’espectador qui s’apropa a cada vídeo 

recreant el  discurs de la història des del punt de vi sta de la persona que 

haja triat.  

L’obra par la de la m emòria co l·lectiva, de l a i ndividual i de co m 

visions particulars d’un m ateix su ccés recomponen una vi sió general, 

recordant-nos també a la peça de B ruce Nauman Violent incident (1986) 

descrita a la pàgina 85. 

 

2.1.7. Seguiment de la família i de persones  

Davant la qu antitat d’artistes que l’empren a l es seues obr es, 

finalment, hem  cr egut nece ssària la cr eació d ’un a partat d’ obres, 

normalment f otogràfiques, que p lantegen un  se guiment en l’evolució de  

persones que r etracten. Mitjançant les f otografies temporals que 

rememoren l es anteriors fotografies, els autors tracten t emes com 

l’absència, la unió familiar, la creació de la personalitat... 

 
2.38c. Villar, los hijos de Manuela (instal·lació audiovisual) 
2000. 
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Al pr ojecte Retrat de família, que ha t ingut un p rocés llarg 

d’elaboració, hem  aco mpanyat l a t ransformació temporal d e la nos tra 

mare retractant-la en diversos anys. Finalment reflexiona sobre el pas del 

temps i la seua evolució personal.  

 

Rineke Djkistra. Almerisa, 1994-2000.  

Cada dos anys l’artista R ineke Djkistra fotografia Almerisa.86

 

 Està 

acció la realitza des que esta tenia sis anys quan va arribar refugiada de 

la guerra de Iugoslàvia. Amb la periodicitat abans mencionada podem fer 

un se guiment de co m ha cr escut i  co m ha ca nviat la se ua pr esència 

davant la càmera, des de la timidesa infantil a la seguretat d’adulta.  

Almerisa se mpre ha est at r etractada en d iferents escenaris però 

seguda en una cadira. També canvia la seua manera de seure, depenent 

de la seua confiança en ella mateixa.  

                                                             
86 FUNDACIÓ “LA CAIXA”. Rineke Dijkstra. Retratos. [en línia] Barcelona, 2005. 
Disponible en:  
<http://www.fundacio1.lacaixa.es/SGI/Actividad.jsp?idActividad=1443&idTemaGen=4&id
TemaPro=-1&idCentro=18213&idTipoCentro=-1&idPerfil=&idTipoAct=-1&idIdioma=1> 
[Consulta 13:10 5/9/2008]. 

   
2.39a. Almerisa, Asylum Center, 
Leiden, The Netherlands March 14, 
1994. 

 

2.39b. Almerisa, Leidschendam, 
The Netherlands December 9, 2000. 

 

2.39c. Almerisa, Leidschendam, 
The Netherlands March 29, 2005. 

 
 

 

http://www.fundacio1.lacaixa.es/SGI/Actividad.jsp?idActividad=1443&idTemaGen=4&idTemaPro=-1&idCentro=18213&idTipoCentro=-1&idPerfil=&idTipoAct=-1&idIdioma=1�
http://www.fundacio1.lacaixa.es/SGI/Actividad.jsp?idActividad=1443&idTemaGen=4&idTemaPro=-1&idCentro=18213&idTipoCentro=-1&idPerfil=&idTipoAct=-1&idIdioma=1�
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La sè rie, qu e co ntinua am pliant-se, reflectix la t ransformació, el 

seguiment de l a cr eació de la identitat i el l lenguatge co rporal co m a  

transmissor de sentiments i emocions.  

 

Nicolas Nixon. The Brown Sisters, 1975-2006. 

Com en l’anterior obra, hi ha un seguiment temporal al llarg de més 

de 30 anys per Nicolas Nixon qui ha r etractat l a seua dona i germanes 

d’esta. Tots els anys, a la mateixa posició, es col·loquen davant la càmera 

entrellaçant-se amb els braços i mirant fixament la càmera.  

No hi ha fons reconeixedor, la importància la tenen els rostres i els 

canvis que el s transformen. E n est os anys varien el s gestos, les més 

tímides acaben mostrant la seua seguretat en elles mateixes i es remarca 

la diferència d’edat entre elles.  

 

  
2.40a. The Brown Sisters, 1975. 

 
2.40b. The Brown Sisters, 1978. 

  
2.40c. The Brown Sisters, 1999. 2.40d. The Brown Sisters, 2006. 
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Esta sè rie de  f otografies narra e l v incle e mocional q ue un ix l es 

germanes a t ravés de l pas inevitable del t emps i que a  m ode de r itual 

celebren. La unió de la família es plasma any rere any. 

   

Mira Bernabeu. Panorama doméstico 1996-2006. 

10 anys després de la sè rie f otogràfica Mise en Scene I87

Com presentació inicial tenim un t ríptic amb una primera fotografia 

del r etrat f amiliar esm entat, la se gona r eflectix la bai xada del t eló qu e 

indica la finalització de l a «farsa», i darrera la família agarbant-se en una 

lluita que deixa entreveure les tensions internes.  

 Mira 

Bernabeu torna a retractar la família. Rememorant la primera fotografia els 

partícips tornen a pos ar en les mateixes posicions i poses tot i  haver-hi 

alguna variació, alguna absència (d’una de les àvies) i alguns naixements.  

La proposta de Mira fa un pas més enllà de la fotografia familiar. De 

nou sobre un escenari proposa a la família que es posicionen sobre t res 

temes: l’economia, la política i la religió, que es convertiran en tres tríptics 

finalment. P er a e ste t reball l’autor es d ocumenta so bre l’expressió 

corporal per «dissenyar» la pose de cadascun dels membres.  

                                                             
87 Obra comentada a la Tesi de màster Projecte expositiu Retrat de família: part paterna 
per Gema del Rey Jordà.  

  
2.41a. Sèrie Mise en Scene. 2006.    2.41b. Panorama doméstic, 2006. 
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Bernabeu a profita esta ob ra per analitzar s ocialment i  cu ltural la 

societat espanyola i  donar l’oportunitat q ue el s membres coneguen 

l’opinió de tots ells sobre estos temes.  

 

Tot i reflectir e ls conflictes familiars s’ha de valorar la par ticipació 

unísona de la f amília que indica qu e l a uni ó f amiliar malgrat l es 

desavinences és forta. L’autor ha pres la decisió de repetir l’acció cada 10 

anys.  

 

Hai Bo. Portraits, 2000. 

L’exposició qu e p resenta H ai B o, Portraits, m ostra f otografies de 

famílies de l ’època de la revolució xinesa comparades amb l ’estat actual 

d’estes. D’esta manera en Three sisters o Five brothers el pas del temps 

ha ev idenciat l’absència d’ uns qua nts membres que om plin d e bu it la 

fotografia.  

  
2.41c. Panorama doméstico. Gesto político, 2006. 

 
2.41d. Panorama doméstico. Gesto político, 2006. 

 

 
 
 

 

 
2.42. Three sisters. Portraits. 2000.  
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Les imatges són r etrats amb pose  on el s participants miren a  

càmera se nse mantindre co ntacte am b els altres. Les fotografies 

posteriors repetixen les posicions i les poses però la t ristesa pareix més 

rotunda quan algun component de la fotografia falta.  

L’exposició par la de l t emps, de l a desaparició, de la m ort, de l a 

transformació de la f amília a t ravés dels anys i les absències que es  

traslladen a la pròpia vivència de l’espectador. 

 

ANA CASAS. Álbum, 2002. 

Dins del projecte Álbum d’Ana C asas, co mentat am b ant erioritat 

(veure p. 70), trobem seguiments de la família en el s mateixos llocs anys 

després. Concretament al jardí de la casa de l’àvia on quatre generacions 

posen davant la càmera. Els seus cóssos estan en co ntacte reforçant el 

vincle emocional entre elles.  

S’escenifica e l pas del t emps i l ’arribada de l es generacions 

venidores que en este cas seguixen en contacte amb les anteriors. De les 

fotografies destaca l’absència d ‘homes, cosa que rebel·la l ’aparició d’un 

xicotet matriarcat.  

 

  
2.43a. Álbum, 2002. 2.43b. Álbum, 2002. 
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2.2. REFERENTS CINEMATOGRÀFICS: PEL·LÍCULES 
DOCUMENTALS 

És important l a r eferència a d iverses pel·lícules documentals que 

temàticament i  formal ens han i nfluït a l ’hora d’abordar el  projecte. Tot i  

que ubiquem l ’exposició en l’àmbit ar tístic ens sentim atretes pel cinema 

documental ca paç de recompondre h istòries i per sonatges m ostrant e l 

fons contextual com marca de l’època i de la identitat de l’individu.   

És necessari t ambé dest acar l’ambient d ocumental de l projecte 

Retrat de família que t rasllada a l ’espectador a d iferents èpoques i 

situacions mitjançant r econstruccions, d iscursos i r ecursos propis dels 

documentals com entrevistes, material d’arxiu, documents... 

En este sentit podem destacar la pèrdua de definició dels límits que 

marquen el  que és documental i  el que és art. Ja Joaquim Jordà advocà 

per mostrar el  docu mental en nous i diferents dispositius, co m ar a 

institucions museístiques. Conseqüentment, Numax presenta (1975) i 20 

años no es nada (2005), dos dels seus documentals que comentarem a 

continuació, es troben a h ores d’ ara exposats a la col·lecció p ermanent 

del MACBA, presentats de manera paral·lela en una videoinstal·lació. 

 

Joaquim Jordà. Numax presenta, 1975. 20 años no es nada, 2005. 

Numax presenta i 20 años no es nada són dos documentals 

realitzats amb vint anys de diferència. En Numax presenta es retracta la 

possessió de la fàbrica pels treballadors després d’anunciar el tancament 

d’esta. Els treballadors s’autogestionen pe r se guir endava nt en e l se u 

treball. El sentiment d’eufòria col·lectiva i motivació invadix el s discursos 

dels treballadors qui ex pressen el s somnis, desi tjos que es tornen en 

objectius.  

En 20 años no es nada analitza la situació d’aquestes persones vint 

anys després partint de la r etrobada de tots ells en un d inar. E ls 
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protagonistes relaten com els somnis s’han intercanviat per les rutines de 

treball.  

Ambdós documentals tenen e l t ransfons de la t ransició a la  

democràcia espanyola, una època de ca nvi i  i l·lusions col·lectives de les 

quals ha quedat constància el document. Retracta el col·lectiu com família 

transformat posteriorment en la individualització del treballador.  

 

German Kral. Imágenes de la ausencia, 1998.  

Al documental Imágenes de la ausencia German Kral va investigar 

sobre la se paració d e so s pares. S egons l es seues paraules va f er 

aquesta pe l·lícula per entendre les raons de la separació».88

                                                             
88CINE LATINO. Buenos Aires, meine Geschichte. Imágenes de la Ausencia. 
13/12/2000. Disponible en: < 

 En est e 

sentit prenem com a referència el seu treball. 

La relació entre el pare i la mare de l ’autor és complicada així que 

la investigació dels motius de separació la fa individualment. En parlar l’un 

de l’altre es nota certa ràbia continguda. La característica d’este film és la 

visualització d el pr océs de recerca, l a r evisió de m aterial f amiliar 

(fotografies, v ídeos i d iapositives) q ue co menten el s pares creant un  

discurs comú.  

http://www.cinelatino.de/la2002/programm/ausencia.html> 
[Consulta 27/12/2007- 11:37] 

  
2.44. Numax presenta (fotograma), 1975. 2.45. 20 años no es nada (fotograma), 2005. 

 

http://www.cinelatino.de/la2002/programm/ausencia.html�
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A més del s pares, 

Kral s’ inclou c om 

personatge m itjançant e l 

diari personal de la tornada 

a casa i les reflexions sobre 

el propi projecte. Traspassa 

la f rontera d e la h istòria 

particular pe r par lar d’ un 

tema universal on molts ens 

podem i dentificar amb 

qualsevol de ls tres 

personatges.  

La família es disgrega i s’autoacusa. En mig es troba el fill, German 

Kral qui intenta donar una visió neutra per recompondre la història de sos 

pares i així ubicar la seua identitat. 

 

Mercedes Álvarez. El cielo gira, 2004. 

El documental El cielo gira es una proposta de Mercedes Álvarez 

que registra la tornada a Aldealseñor, el poble de la seua infantesa. Una 

població abocada a desaparéixer ja que l ’autora va ser la darrera xiqueta 

en nàixer als anys 80.   

 

  
2.47a. El cielo gira (fotograma), 2004. 2.47b. El cielo gira (fotograma), 2004. 

 

 
2.46. Imágenes de la ausencia (fotograma), 1998. 

 

 



PART 2 2.2. Referents cinematogràfics: pel·lícules documentals 

 
106 

En el  p oble v iuen ca torze per sones. E l t emps passa l entament, 

com conta l ’autora en mostrar un f otograma fixe del mateix paisatge que 

no ca nvia. E ls veïns es relacionen co m si  es tractara d’una m ateixa 

família. Compartixen estones, llargues converses a la plaça del poble que 

marquen el discurs del documental però sense entrevistes.  

L’autora està present en la veu en off que guia el documental i es 

partícip dels canvis que sofrix el poble i que el fan ressorgir a la vida: els 

molins de vent que canvien el paisatge; l’arribada d‘immigrants a la zona; 

la creació d’un hotel en un vell palau... 

De l a m ateixa manera, l’espectador no pot  si tuar l’època de la 

història f ins que a t ravés dels mitjans, l a r àdio i la televisió, ar riben 

notícies de l a guer ra d’Iraq i l a vi sita de  militants polítics per a l es 

eleccions generals que donen indicis que corre l’any 2004. 

Per a l ’autora el r etrobament amb el  pobl e i  e ls canvis que d u 

significa que l a història pròpia seguix viva i que mitjançant el documental 

es mantindrà més si és possible.  

 

Joaquim Jordà. Más allá del espejo, 2007.  

L’obra del documentalista Joaquim Jordà conté una mirada i un fer 

característic. En Más allá del espejo, obra pòstuma, realitza un seguiment 

a di verses persones amb malalties de di sfunció ce rebral que e ll mateix 

havia patit. La relació entre ells és de complicitat i estima on són capaços 

d’expressar e ls se us estats d’ànims, el s desitjos i les d ificultats que  

sofrixen. 

La protagonista de la història és Esther Chumillas. Esta sofrix una 

malaltia se nse r eferents en qu è el ce rvell no pot retindre l a i matge 

captada per la retina, situació que comporta que no tinga memòria visual i 

per tant no té cap referència del món. Tot i això l’esperit de s uperació la 

durà a convertir-se en professora d’educació especial. 
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 El documental es caracteritza pel registre d’entrevistes en diferents 

anys i localitzacions, la incursió d’escenes poètiques (la partida d’escacs 

amb el ls com pr otagonistes) que s imbolitzen metafòricament l a l luita 

contra les dificultats i la par ticipació del propi autor en e l f ilm on el  propi 

Joaquim és reflex del que busca a través dels personatges que entrevista. 

És una recerca del seu jo a través d’altres jo.  

 
2.48. Más allá del espejo (fotograma), 2007.  
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2.3. REFERENTS EN L’OBRA PRÒPIA 

Els darrers anys, baix el  nom del  grup Art al  Quadrat, hem donat  

indicis d’un i nterés per tractar la qü estió f amiliar. M és que una 

reincidència temàtica, hem assentat les bases del projecte que presentem 

amb di ferents obres que, des de d iferents punts de vi sta, es lliguen de  

manera di recta am b al gun membre de l a f amília o al  gr up f amiliar en 

general.  

Des de l’any 2005 hem pr ojectat i  r ealitzat pece s audiovisuals, 

documentals i v ideoinstal·lacions que f inalment es recullen en Retrat de 

família. P er t ant es tracta d’ una c ulminació d’un pr ojecte que recull els 

assajos premonitoris. Un punt i final intuït i necessari en la vida i obra d’Art 

al Quadrat. 

 

2.3.1. Obres antecedents del tema 

Tu i jo, 2003. 

L’obra f otogràfica Tu i jo revisa, m itjançant j oguines que 

representen l’home i la dona, el paper d’estos a la societat. Les fotografies 

són en bl anc i ne gre i r etracten est os personatges en act ituds que 

adopten el rols masculins i femenins.  

La «co sificació» de la dona, e ls maltractaments, les relacions de 

submissió, l’actitud de prepotència de l’home... són alguns dels temes que 

aborden les fotografies i que est an presents a hores d’ara a l es joguines 

dels x iquets, s obretot, d e les xiquetes, a q ui v a dest inat est e t ipus de 

ninots. 

Esta r eflexió sobre la ruptura d els patrons establits ens du a 

l’apropament de l es figures masculines i femenines amb intents de nous 

discursos que canvien la relació entre els sexes. Inevitablement fan una 

altra ve gada al·lusió a  l’anàlisi p ersonal so bre la separació de ls nost res 

pares.  
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Reil·lumina’t, 2003. 

La sè rie f otogràfica 

Reil·lumina’t està transferida a una 

tela allargada i  penj ada a l a paret. 

Mostra el s diversos intents per 

encendre un m isto que i ndiquen l a 

lluita continua per superar una etapa 

difícil de la vida.  

Reil·lumina’t (2003) és una 

obra es perançadora qu e pa rtix 

d’elements reciclats per donar llum a 

una nova  il·lusió. I nfluenciada pe r l a 

llunyania de la se paració de ls pares 

és una i nstància a l r esorgiment a l a 

vida.  

 

  
2.49a. Tu i jo, 2003. 2.49b. Tu i jo, 2003. 

 

 
2.50. Reil·lumina’t,  2003. 
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Fragilitat, 2004. Matriuschka, 2004. 

Ambdues peces, Fragilitat i Matriuschka, van ser realitzades per a 

la publicació en x arxa.89

 

Matriuschka al seu torn proposa a l ’usuari t robar un x iquet dins la 

pàgina web. Per trobar-lo cal «obrir» cadascuna de l es nines russes que 

apareixen a l a web i  que contenen una a ltra en el  seu interior. Les nines 

tornen a indicar com l a p rotecció acaba per at rapar a l x iquet que no es 

troba mai dins del refugi acollidor.  

 

Memòria infantesa, 2005. 

Memòria d’infantesa és una peça objectual creada a partir d’un cor 

de tela al qual varem clavar claus de manera que la traspassaren. En mig 

d’este ent ramat de f erros està l a f otografia d’Andrés del R ey, e l nostre 

pare, quan era xicotet.  

 Ambdues també tenen en co mú la reivindicació 

de la infantesa co m l ’origen d e la f ormació de la persona ad ulta. L a 

primera, Fragilitat, és un joc on l ’espectador ha  d’elegir e l gr au de 

protecció que vol donar a un x iquet. Este serà més o menys sensible als 

obstacles que li apar eixeran post eriorment. S erà per  t ant m és fràgil en 

relació a la protecció seleccionada.  

                                                             
89 Publicació en l’any 2004-2005. En estos moments no estan disponibles.  

  
2.51. Fragilitat, 2004. 2.52. Matriuschka, 2004. 
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L’obra fa referència a l a infantesa robada per l’explotació infantil al 

món laboral de l ’època que deixa t raumes emocionals en la vida d’estos 

xiquets.  

 

Cor espremut, 2005. 

Esta obra, igual que l ’anterior, és 

una ob ra objectual que  p artix d’ un co r. 

No obst ant a ixò e l m aterial d’ este és  

d’espuma de pol iuretà. E l vam 

submergir en escaiola i a continuació el 

vam esprémer fins que v a qu allar p er 

crear una empremta inesborrable en la 

forma original del cor. 

Com el  di ccionari desc riu de la 

paraula «esprémer»: Prémer fortament 

(una cosa) per a fer-ne eixir el suc, el 

  
2.53a. Memòria infantesa, 2005. 2.53b. Memòria infantesa, 2005. 

 
 

 

 

 
2.54. Cor espremut, 2005. 
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líquid, que conté;90

2.3.2. Obra anterior vinculada al projecte 

 esta obra parla de la persona que sofrix una influència 

extrema d’una al tra, perd e l s eu ca ràcter i la m anera de se r marcant-li 

l’existència. L’obra fa al·lusió a les seqüeles que queden quan s’estima i el 

sacrifici de l’individu que interposa en primer terme els interessos de l’altra 

persona pels seus propis.  

 

A. Del Rey, 2005 (no realitzat) 

En l’any 2005, amb una beca Promoe a Mèxic en la Universitat de 

Guadalajara i la incursió en la carrera d’Arts Audiovisuals ens va permetre 

prendre contacte amb el cinema documental del qual va sorgir A. Del Rey.  

El projecte presentava un retrat documental sobre el nostre pare en 

relació a la v ida laboral v iscuda des dels anys d’infantesa par tint de la 

frase: Tinc 56 anys i duc des dels 6 treballant, pronunciada per ell mateixa 

el 2004.  

El co nflicte es  p lantejava en co m un  

home, que des de x icotet ha  s igut ex plotat 

laboralment, és capaç de t reballar de forma 

obsessiva tota la seua vida marcat pel sentit de 

supervivència de la postguerra i com l’excés de 

treball s’ ha t ornat e l seu mitjà de vi da que va 

desembocar en la ruptura de la relació familiar.  

En Retrat de família s’ha traslladat este documental a l a figura del 

pare en la 2 a generació. E l t ractament f ormal ha va riat i h a der ivat en 

diverses projeccions audiovisuals, f otografies i s’han i nserit objectes 

personals però conserva la mateixa essència temàtica.  

                                                             
90 DICCIONARI VALENCIÀ ONLINE. Esprémer. [ en lí nia] Di sponible en:  
<http://www.trobat.com/servicis/dvo.php?accion=1a&palabra=espr%E9mer> [ Consulta: 
05/09/2008] 

 
2.55. A. Del Rey, 2005. 

 

 

http://www.trobat.com/servicis/dvo.php?accion=1a&palabra=espr%E9mer�
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Mare, 2005 (no realitzat) 

En paral·lel, Mare era una altra proposta de documental presentada 

en l ’Escola de C ine a M èxic. C onsistia e n un r etrat d ocumental so bre 

Pilar, l a nostra àvia materna. Es tractava d’una reconstrucció a partir de 

les vivències de les seues filles en relació a la manera d’educar-les amb la 

protecció com l’eix central i  la mort de l a primera f illa com conseqüència 

que cr ea en  l a mare un se ntit de cu lpabilitat que g enera més protecció 

cap a les altres filles.  

A l a tornada de M èxic, a S agunt i  a Almenara es van gravar t res 

entrevistes extenses a ca dascuna de les tres germanes però no es va 

prosseguir amb el muntatge final. 

Amb r ealització d e Retrat de 

família vam rescatar les gravacions per 

inserir-les al projecte. El tractament serà 

com el plantejat al punt de partida, amb 

les tres filles parlant sobre la mare però 

emfatitzant l a descr ipció de se u 

caràcter i  reduint la importància de l a 

pèrdua de la pr imera f illa. E starà 

ubicada a la 3 a generació de ls avis 

materns els quals detallarem a l a 

tercera part d’esta tesi.  

 

Retrato de família, 2005 (no realitzat) 

Retrato de família, presentat a la convocatòria Generación 2006 de 

Caja Madrid plantejava la realització d’una obra basant-se en el retrat de 

família nombrosa que la nostra família es va realitzar en l’any 1995.  

L’obra consistia en l ’execució d’ un nou r etrat de f amília actual on 

quedaren vi sibles els conflictes interns entre el s personatges. E l r etrat 

 
2.56. Dossier del projecte Mare, 2005. 
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seria cos sencer i de mida natural d’una persona. Es prendria en un plató 

recalcant la representació de la posa per al retrat de família.  

Les cares de cada membre serien substituïdes per un m onitor de 

televisió que projectarien les cares de cadascú mirant-se mútuament. El 

monitor del  pa re m ostraria so roll de t elevisió f ocalitzant el  co nflicte 

personal cap a la incomunicació d’este respecte a la resta.  

 
En l a p roposta f inal de Retrat de família esta peça  s’ha modificat 

unificant e ls 5 ví deos en un  co njunt de  la f otografia f amiliar am b l a 

implicació interactiva de l’espectador en la seua visualització. S’ubicarà en 

la sala inicial de l’exposició com recepció de l’espectador.  

 

La casa patas arriba, 2006  

La casa patas arriba és una instal·lació que va  se r ex posada al 

Teatre A uditori M unicipal d’ Aldaia ( TAMA) dur ant la t emporada t eatral 

2006-2007.  

Ubicada en un espai peculiar a mode de balcó interior, l’espectador 

observava en u n pr imer t erme ob jectes quotidians d’una sa la d’ estar 

suspesos en l’aire (mantells, coberteria, rellotges, televisió, vaixella...). En 

aguaitar dins del balcó es veia en terra, austerament, una taula amb dues 

cadires enfrontades.  

 
2.57.Visualització de Retrato de família, 2005. 
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Se simbolitza l ’estructura familiar 

tradicional qu e est à f ixa, i namovible, 

que co ntrasta am b el s objectes que 

floten en l ’aire. L’ambient està r evolt i  

els conflictes omplin l’espai. 

A les idees inicials de la  

investigació la peça estava contemplada 

per a ub icar-la al  p rincipi de l’exposició 

per donar  una be nvinguda que i ndicara 

indicis de conflictes. A mesura que va m 

indagar va m desca rtar-la i a l a f i no  

formarà part del projecte.  

 

Árbol de família, 2006 (no realitzat) 

Este pr ojecte, p resentat en  la 

convocatòria de Becas Colección Cam 

Artes Plásticas 4ª Convocatoria 2006, el  

podem co nsiderar co m l ’inicial quan t a 

l’estructura espacial de l’exposició que  

plantegem. T ot i  a ixò, l’esquema és una 

aproximació que  va ria en relació a ls 

personatges retractats i a l ’ordenació de  

l’arbre genealògic.  

En l a s inopsi, e ls objectius i la 

descripció es plantegen moltes de l es 

idees tractades en est e est udi, co m l a 

importància de l ’educació en l a i nfantesa, 

la t ransmissió gen eracional d e va lors i l ’escissió de la v isió pat erna i  

materna conforme l’hem proposat en Retrat de família.  

 
2.58. La casa patas arriba, 2006. 

 
2.59. Esquema del projecte Árbol de 
familia, 2006.  
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3.1. METODOLOGIA DEL PROJECTE: RETRAT DE FAMÍLIA 

El pr esent apar tat ex posa l es diferents metodologies de t reball 

emprades per a l a realització d el Retrat de família. E l r etrat ha s igut 

plantejat a mb l a descr ipció individual de ca da membre, per  t ant s’ hem 

enfrontat a cadascun d’ells d’una manera diferent. És significatiu que de 

cada generació s’ha emprat un procediment específic distint. 

La metodologia em prada r espon en di versos casos a mètodes 

alternatius que  es  base n m és en r espostes emocionals que  en 

científiques i on la intuïció pren un paper important.  

 

3.1.1. 1a generació: investigació i regressió 

Amb l a i ncursió p lena e n e l pr ojecte d’ investigació a l’hora d e 

realitzar l’anàlisi sobre nosaltres mateixa, hem optat per prioritzar l’emoció 

i l a i ntuïció enfront de l’intent de  r aonar o bjectivament l a nostra v isió 

familiar.  

Plantegem la investigació com una revisió del procés de separació 

dels nostres pares i la divisió de punts de vista. Per a este anàlisi adoptem 

mètodes terapèutics que co nsistixen en  u na exploració de  la nost ra 

infantesa. A nthony Giddens a dvoca per  t eràpies que  e ll an omena de 

sanació de l xiquet interior en contraposició de l es tècniques d’anàlisi de 

l’inconscient dels psicoanalistes.91

                                                             
91 Anthony Giddens, 2000. P. 95. 

 La s anació i nterior es basa e n la 

consciència en tot moment del procés i es realitza mitjançant exercicis de 

treball personal per intentar canviar els sentiments del passat.  

A partir d’estes premisses optem per dos procediments d’estudi de 

la nostra infantesa: la recopilació i  l’autoanàlisi dels dibuixos infantils i la 

realització d’una hipnosi.  
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La r ecerca de ls dibuixos infantils va su posar l a r ecuperació d e 

material que om ple les ca pses de ls trasters de ca sa. S i repassem el s 

dibuixos infantils de les t res ger manes no hi ha ca p senya de ruptura o  

infelicitat, és a dir, l’aparença e ra d ’idealització de la fa mília. E s 

representaven t ant e l pare com l a mare, símbols de l’empresa f amiliars, 

imatges del grup familiar en la casa ideal amb al·legories a la felicitat, com 

cors, somriures...  

 

 

 

 
3.1. Dibuixos infantils  i manualitats de Pili. 1990-1998. Imatges personals. 

 

              

3.2. Dibuixos infantils de Gema. 1990-1998. Imatges personals. 

     

 

 
3.3. Dibuixos infantils de Mònica. 1990-1998. Imatges personals. 
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Per a r ealitzar e l se gon m ètode, l a h ipnosi, vam r ecórrer a un a 

psicòloga especialitzada en t eràpia Gestalt: Ana Guaita. La t erapeuta en 

este ca s es limita a aco mpanyar, gui ar i  donar su port. C om e ns v a 

comentar, les teràpies regressives ajuden a r eviure e l passa t pe r 

comprendre’l i acce ptar l es situacions doloroses que só n les que cr een 

traumes i posteriors malalties. 

«En reviure, comprendre i acceptar la situació, la causa de les 

nostres dolences desapareix, alliberem a la nostra ànima del 

bloqueig energètic acumulat per aquell fet, aconseguim aprendre 

la lliçó que en el seu moment no poguérem assimilar, soltant 

qualsevol emoció associada i així comprovar com no sols 

desapareixen símptomes físics, sinó també estats d’ansietat, 

depressió, confusió, buit existencial, conflictes de parella o de 

família, assumptes inconclusos, etc.».92

Per un al tra pa rt l a t eràpia G estalt se centra qu e el pac ient sent 

més del que sap.

  

93

                                                             
92 Traduït de l ca stellà. Guaita, A na. Terapia de Regresiones [en l ínia]. Luz interior. 
[Consulta: 24/ 03/2008 17: 50] Di sponible en:  
<

 Aleshores s’empren jocs, fantasies i somnis guiats, per 

arribar als resultats. No importa e l qu e sa bem si nó l es se nsacions que 

tenim. A nosaltres, per una a ltra banda, ens permet utilitzar-los de forma 

metafòrica.  

Concretament l a h ipnosi consistia en la connexió sensorial de les 

energies paternes i maternes. Estes es vinculen a l’energia del cel i de la 

terra r espectivament. El co s act ua co m a por tador de les memòries 

passades on queden enregistrats moments que marquen la vida posterior, 

com una mena de genèt ica emocional. En este r egistre h i ha b loquejos 

provocats per situacions no assimilades.  

http://www.luzinterior.com/regresiones.html> 
93 Gestalt Barcelona. Psicoterapia y ayuda emocional a las personas [en línia]. 
Barcelona. [Consulta: 25/ 03/2008 8: 02] D isponible en:  < http://www.gestalt-
bcn.com/?Psicoterapia_y_ayuda_emocional_a_las_personas>  

http://www.luzinterior.com/regresiones.html�
http://www.gestalt-bcn.com/?Psicoterapia_y_ayuda_emocional_a_las_personas�
http://www.gestalt-bcn.com/?Psicoterapia_y_ayuda_emocional_a_las_personas�
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La regressió consistix en ar ribar a un est at hipnòtic, similar a quan 

mirem una pe l·lícula a l c ine, més que en  una desconnexió de la r ealitat 

com se  so l p ensar. S ’ha d’ estar en  a lerta co nstant a ls pensaments, 

sensacions del co s i s entiments immediats i espontanis. P er ent rar e n 

este trànsit van realitzar moviments corporals de moure el cap rotant-lo en 

el seu eix per connectar amb l ’energia paterna, i pernejar per connectar 

amb la materna. 

Amb la recerca d’esta connexió es va manifestar una diferenciació 

entre am bdues parts. E s van d espertar m emòries passades tornant a 

reviure s ituacions dolentes que i mpedien l a un ió de les energies. 

L’objectiu en ar ribar a est e pu nt va  se r e xpressar l es emocions 

contingudes en eixe moment, buidant-se de qual sevol sentiment de r àbia 

o culpa.  

                             
3.4. Dibuixos explicatius sobre les energies de la terra i el cel traslladades al cos com a 
memòria on es registren bloquejos energètics. Realitzats per la psicoterapeuta Ana 
Guaita. 6/3/2008. 
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Finalment, del buit que ha resultat s’ompli de l’energia del cel i de la 

terra ar ribant a  un estat d’harmonia i e quilibri, o n ambdues energies se  

centren en el cor sanant la memòria corporal. 

 

Ambdós mètodes, el s dibuixos i l a r egressió co ntraposen dos 

mons: l’exterior i l’interior. L’ exterior que mostra l a pr esència f amiliar 

idealitzada a la nostra vida i l’interior que és la versió que roman oculta. 

Estes propostes les vam plantejar Mònica i Gema per definir-se les 

tres germanes. Tot i que en un principi Pili estava d’acord en la proposta, 

finalment va optar per no participar de manera directa al projecte i per tant 

no realitzaria la hipnosi.  

L’esmentada resposta va conduir-nos a una reflexió personal sobre 

el p rojecte am b l a co nclusió que la v isió que so rgiria d’ este t reball 

 
3.5. Dibuix explicatiu sobre la divisió corporal de les emocions del 
pare i la mare. Realitzat per la psicoterapeuta Ana Guaita. 6/3/2008. 

 
3.6. Dibuix explicatiu sobre unió de les energies de la terra i cel en 
relació als colors visualitzats. Realitzat per la psicoterapeuta Ana 
Guaita. 6/3/2008. 
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correspondria a l a nost ra v isió co nsiderant la dec isió de P ili com và lida 

encara qu e r ebutge pa rlar d el t ema. D avant del  d esajustament f amiliar 

ella ha optat per reflexionar per altres vies, i nosaltres per l’artística.  

 

3.1.2. 2a generació: autodefinició 

La metodologia emprada a l a segona generació corresponent, en 

este cas, a Manolita, ha consistit bàsicament en dos procediments:  

• El primer, i base de la qual partim per al segon, va residir en 

la recol·lecció de l a i nformació i  l’absorció de dades  

proposades per ella mateixa. 

• La se gona, e n la realització d’ una ent revista r eflexionant 

sobre l a i nformació aportada i  l a situació actual en què es 

troba.  

Amb el s resultats obtinguts la m eua t asca ha est at e laborar un  

discurs que unificara els elements proporcionats i les reflexions extretes. 

De l a m ateixa manera, de l es accions aportades per M anolita, p odem 

destacar tres accions que són determinants:  

• La decisió de cremar l’àlbum de noces.  

• La definició de paraules simbòliques. 

• I l’acció de netejar el llit de matrimoni.  

Després de q uatre anys de se paració a M anolita li v a so rgir la 

necessitat de cremar l’àlbum de noces i per a l’ocasió ens va qüestionar si 

volíem gr avar la « gesta». La pr oposta la vam aco llir amb asse ntiment i  

admiració.  

La gravació va transcórrer en silenci sense cap intenció concreta a 

la v ista, ens vam dedi car a d ocumentar l ’acció. No van haver-hi gai rebé 
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indicacions. L’acte transitava a expenses de la intuïció: Manolita va fullejar 

l’àlbum per  darrera vegada i va  començar l a cr ema que e lla mateixa va  

encendre. A  l ’entrevista r ealitzada post eriorment co mentaria q ue notava 

com les primeres fotografies costaven de cr emar però f inalment van f luir 

entre les flames.  

Es va t ractar d’ un act e ritual de p urificació, de l ’eliminació de la 

desil·lusió. Trobem una r eferència a la destrucció de les imatges al llibre 

El misterio de la cámara lúcida (2000) de S erge T isseron: Qui destruïx 

una imatge està demostrant que esta imatge és testimoni d’una situació 

que li és impossible de simbolitzar. Amb el seu gest desitja no haver 

d'enfrontar-se mai amb el que la imatge representa.94

Així que va m opt ar per  esce nificar esta r ecerca i  va m pr ocedir a 

gravar a la nostra mare amb el diccionari en la mà i llegint les definicions 

d’estes paraules. A  la f i, va m di stribuir est es paraules amb l es accions 

 De la m ateixa 

manera Manolita fa una ruptura simbòlica per a no haver d’enfrontar-se’n 

mai més i quedant extingit tot el desig de reviure la situació. 

La ce ndra va  se r retirada i la gr avació gu ardada. D os anys més 

tard r escatem per  al  p rojecte Retrat de família estes imatges que ens 

aporten una  v isió de l m oment e mocional d el que es volia desprendre 

Manolita i qu e co nformava una r ealitat a llunyada a l’actual. É s per a ixò 

que havíem d’anar més enllà i analitzar el passat.  

En est e anà lisi va n so rgir a ltres accions c om és la r ecerca a l 

diccionari de paraules al·legòriques. Els mots van sorgir durant els primers 

anys de separació i  ressonaven als pensaments de Manolita imbuïts per 

la ràbia, la impotència i la injustícia que sentia en el moment. Ella cercava 

el s ignificat d’ estes paraules i les apuntava a un pape r. A  l a f i les va 

cremar amb altres escrits. La tasca llavors va consistir en agrupar de nou 

les paraules però, tot i això, no van ser les originals ja que en relació a les 

primeres manifesten un canvi de perspectiva.  

                                                             
94 Serge Tisseron, 2000. P. 28. 
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enllaçant e l d iscurs amb el  seu significat. Les paraules finals va n se r: 

àcars, purificació, analitzar, desil·lusionar, jutjar, digerir i acceptar. 

La dar rera acc ió, va  co nsistir en la neteja exhaustiva d el llit de  

matrimoni du rant anys amb di ferents ferramentes: asp irador, va poreta, 

planxa... Manolita va intentar amb insistència fer desaparèixer l’empremta 

de l’altra persona, a conseqüència d’esta pretensió el llençol protector del 

matalàs es va esg arrar. D e l ’acció ens  va n quedar l es imatges 

videogràfiques i el tros de tela esgarrat.   

Finalment r ealitzem una ent revista on M anolita r eflexiona so bre 

estes accions vinculades amb el s sentiments del moment, l a idealització 

de la família, pèrdua d‘il·lusions...  

Cavil·lant ent re e l material obtingut va so rgir una qües tió, com és  

possible q ue u na don a pug a r ealitzar est a llavor de r eflexió pe rsonal a  

este n ivell de s inceritat i p rofunditat? La resposta clarament es podria 

vincular am b l a t ransformació de la dona v ist al  punt 1. 4.2.2. La do na 

s'autodefinix, s'ha estat autodefinint als darrers anys per buscar el seu lloc 

a la societat i ha optat per la participació activa de la seua definició com 

dona. És el que ha fet Manolita i ho hem intentat plasmar al resultat de la 

investigació.  

 

3.1.3. 3a generació: reconstrucció de la idealització  

La investigació so bre la t ercera gene ració, corresponent a ls avis 

materns, s’ ha ca racteritzat p er la r econstrucció d’ ells mitjançant el s 

records de les seues filles, ja que els dos ja han faltat. Només al cas de 

l’àvia podem aportar la nostra vivència perquè la vam conèixer fins els 9 

anys quan va morir.  

Esta di ferenciació e ns ha po rtat a c lassificar en dos els tipus de 

reconstruccions que hem emprat per  l ’elaboració d’estes: una la de l’avi, 
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que s’ha realitzat basant-se en les experiències de les filles mitjançant la 

transmissió oral; i  dos la de l ’àvia, que a m és de la reconstrucció de l es 

seues filles entra en joc l’experiència vivencial pròpia, en este sentit influït 

per la nostra mirada «idealitzada» sobre ella.  

Ambdues reconstruccions han consistit en la gravació d’entrevistes 

on les filles narren els successos de la vida de sos pares prescindint en el 

cas de l ’avi de l a i matge, per donar -li e l pr otagonisme a l a t ransmissió 

oral. S’han emprat al tres recursos com la incursió de material fotogràfic i 

videogràfic de l’època corresponent i objectes que actuen de relíquies que 

conservem de manera especial.  

Podríem dir que estes entrevistes tenen un caràcter antropològic on 

es reconstruïx, a pa rt de la per sona c itada, el context al  qua l pertanyia. 

Molts documentals empren este mateix procediment per  recompondre la 

figura de les persones absents. 

En l a r ecuperació de ls records de l ’avi ha aparegut e l co ncepte 

d’absència ja que la seua prematura mort va deixar a les filles un buit que 

està l atent a l es seues narracions. La descripció so bre so n par e, 

aleshores, la vam basar en qüest ions sobre este aspecte amb preguntes 

específiques de co m el s va af ectar em ocionalment i  so cial l’absència 

paterna.  

Cada ge rmana co ntribuïx des  de l se u relat a definir asp ectes 

diferents. Pilar, la major, és la que tenia records directes i per tant la que 

relata la història familiar; Manolita aporta la visió més analítica en relació a 

la marca de l a societat de l ’època que i mposa se r òr fena; R eme 

s’expressa des de l a r econstrucció de l ’ideal que li han t ransmès les 

seues germanes i sa  mare. A mbdues filles menudes relaten e ls somnis 

que van tindre buscant son pare. Com resultat f inal vam emfatitzar estes 

històries oníriques que representen metafòricament la manca de pare.  
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És si gnificatiu que l a durada de l ’entrevista de l es tres germanes 

sobre el pa re està en relació amb l a d urada de l v incle v ivencial qu e 

tingueren am b el l. E s va extraure m olt de material en el ca s de P ilar, 

menys en el de Manolita i concís en el de Reme.  

Per contra amb l ’àvia Pilar vam obt indre bastant informació de les 

tres filles centrant-se en  e l sentiment de pr otecció que P ilar t enia cap a 

elles i com esta protecció va afectar en els sentiments i la seua forma de 

ser. Per tant cadascuna aporta una visió subjectiva en la recomposició de 

la figura de l’àvia. Tot i això hi  ha det alls que es repetixen entre les tres 

germanes inclòs expressades en les mateixes paraules.  

Pilar transmet la idealització i les dades més biogràfiques; Manolita 

valora la l luita de sa  mare per dur endavant la casa però dubta sobre la 

seua manera d’ ensenyar; i R eme manifesta l a pr otecció r ebuda per  les 

seues germanes i sa mare.  

La nostra aportació en la visió de l’àvia subratlla i valora l’esperit de 

supervivència, la lluita i  l’amor per les seues filles, és per això, que ca da 

fotografia o obj ecte per tanyent a l ’àvia a dquirix un va lor esp ecial i 

emocional. Per este motiu els recopilem i decidim rescatar les imatges de 

vídeo de celebracions familiars i amplificar-les en el temps per rememorar 

la importància a les nostres vides de cada moment viscut amb ella.  

És transcendent tindre en compte que la proximitat amb les nostres 

ties i la nostra mare ens ha permés profunditzar i guiar la investigació per 

extraure esp ecíficament l es narracions requerides que en llaçaren al  

discurs global de l pr ojecte. L a r econstrucció def initivament act ua 

d’homenatge als nostres avis, i a la vegada a les seues filles, per la seua 

tasca de t ransmissió de la memòria familiar que ens ha ensenyat a t enir 

presents les nostres arrels. 
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3.2. DESCRIPCIÓ DE L’ESPAI EXPOSITIU 

Donem pas a la part física del projecte que descriu com s’ha traduït 

arquitectònicament en una i nstal·lació aud iovisual l’estudi co nceptual 

tractat a la pr imera pa rt d e la t esi. L ’obra recull d iferents aud iovisuals 

partint de la metodologia emprada per la investigació dels membres de la 

família (veure 3.1).  

A co ntinuació e s detalla la creació d’ una ex posició que i nclou 

diferents sales on s’ ubiquen les videoinstal·lacions que r epresenten de 

forma esce nogràfica cadascú de ls membres de la família. Als apartats 

següents s’especifiquen les característiques f ormals de ca da hab itació i 

dels elements que la composen. 

Respecte a l’ordenació es pacial general podem t robar una 

estructura na rrativa c làssica al l larg de l ’exhibició amb pl antejament, 

desenvolupament i  dese nllaç. D ’esta m anera t robem per co mençar, un 

rebedor que p lanteja el s conflictes familiars per co ntinuar amb l es 

habitacions de ca da membre que descr iuen l a h istòria de  l a f amília, en 

paral·lel ent re l a part p aterna i  materna. Com a punt  de g ir f inal un 

corredor unix ambdues famílies i ens porta cap a la conclusió i reflexió del 

que extraiem del projecte.  

En est e esp ai, que se mbla est rictament est ructurat, la dec isió d e 

l’espectador és fonamental per visualitzar la peça ja que és ell qui traça el 

propi r ecorregut e legint e l camí que t ransita, traslladant-se d’ estança en  

estança. D e manera que ca da esp ectador r ealitzarà un t rajecte di stint i 

recollirà una concepció diferent de la peça, canviant f ins i tot l ’estructura 

narrativa. 

La du rada de l a v isita dep endrà de l t emps de v isualització dels 

audiovisuals que el públic els dedique. Estaran repartits a totes les sales i 

tenen una durada aproximada de 2 hores i 40 minuts en total.  
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3.2.1. Espai 

L'espai expositiu exemplifica la idea de família mitjançant la creació 

d'una estructura espacial amb una arquitectura d'arbre genealògic, reflex 

del nostre arbre familiar personal (veure 1.2), on cada personatge ocuparà 

un esp ai. P er tant, parlarem de l a cr eació d 'habitacions-personatge 

suggerint l’estructura d ’una casa f amiliar. Vídeos, obj ectes i e lements 

fotogràfics, ajudaran dins dels espais a reconstruir cada membre. 

Partint de l ’ordre de l’arbre familiar establit en l’inici el traslladem a 

l’estructura de l’exposició. Recordem també que la instal·lació té dos tipus 

de v isualitzacions possibles: u na g eneracional ( lectura 1), i l'altra dua l, 

dividida en la visió materna i la paterna de la família (lectura 2) que podem 

veure en els següents esquemes: 

 
A este esquema l i hem afegit d iverses estances: rebedor,corredor 

d’unió i espai de conclusió final, que inicien i acaben el recorregut, el que 

ens permet donar un caràcter narratiu al projecte.   

   
3.7a. Esquema de l’arbre 
familiar i espai expositiu. 
Imatge personal. 

3.7b. Lectura 1: per gene-
racions. Imatge personal. 

3.7c. Lectura 2: part paterna i 
materna. Imatge personal. 
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La idea de l’organització espacial ha variat des de l’inici. Veiem en 

comparació ent re e ls tres esbossos que el  pr imer co ntemplava l a 

unificació de ls hab itacles per a rribar a l t ercer on a  ca da m embre l i 

correspon un espai individual connectat amb la seua generació per portes 

o corredors. 

    

Finalment, este és l’esbós del qual partim per adaptar el projecte a 

l’espai expositiu seleccionat que tractarem més endavant en el punt 3.2.  

 

0.Retrat de família 
1A. Pili del Rey Jordà, germana. 
1B. Gema del Rey Jordà (pretendent). 
1C. Mònica del Rey Jordà (pretendent). 
2A. Andrés del Rey García, pare. 
2B. Manuela Jordà Peris, mare. 
3A. Andrés del Rey Correoso, avi. 
3B.  Encarna García Núñez, àvia. 
3C. Ramón Jordà Francès, avi.  
3D. Pilar Peris Estrella, àvia. 
4. Sanació 
5. Sanació 

3.8. Esquema sobre la ubicació dels espais a l’exposició i relació d’habitacions. Imatge personal. 

 

3.9. Esbós sobre l’organització de l’espai. 
Novembre de 2007. Imatge personal. 
 

 
3.10. Esbós sobre l’organització de 
l’espai. Gener de 2008. Imatge 
personal. 
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3.11. Esbós definitiu de Retrat de Família adaptat a l’EACC. 14/08/2008. Imatge personal.  
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3.2.2. Visió terrenal i visió aèria  

Cal d iferenciar dos nivells de vi sualització d e l ’exposició que ens 

permeten parlar des de perspectives diferents: la visió terrenal, la que es 

realitza a peu p là de la sa la i  la v isió aèria, amb una vi sta el evada. Per 

aconseguir est a distinció hem de di sposar d’ un ex pai expositiu qu e 

permeta ascendir a un pis superior per a concedir-nos una vista zenital de 

la sala.  

El primer contacte del visitant quan accedix a l’exposició és dins de 

l’entramat d’habitacions, és a dir, a la visió terrenal. A este nivell el visitant 

explora cada membre de la família guiant-se pel nom de pila i el parentesc 

respecte a n osaltres que  es troba indicat amb l letrers en les por tes que 

donen accés a la l’habitació com, per exemple, Manolita/Mare.   

En contrast, la visió aèria de l’exposició parla de l a visió abstracta, 

el m ón de l es idees, i  l’espiritualitat. P ermet que l’espectador p uga 

visualitzar i  recomposar l ’estructura familiar a par tir de l’arbre genealògic 

que f orma ca da hab itació. E stes es diferencien perquè inclouen un t ítol 

damunt dels panells de l’habitació (visible sols des de la vista aèria) on es 

remarquen el s cognoms familiars que es combinen ent re e ls diferents 

membres segons la transmissió generacional corresponent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
3.12.Exemple de la vista de la primera planta. 
Simulació en 3D. Imatge personal. 

3.13. Exemple de la vista zenital de la sala. Simulació 
en 3D. Imatge personal. 
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Si les comparem e xtraiem que mentre l a primera par la de les 

persones que  co nformen l a f amília des  d’ un pun t de  v ista pr oper, la 

segona tracta d’una visió «oficial» on el s membres es marquen pel  

cognom familiar amb tot el que comporta: la línia de parentesc, l’herència 

dels cognoms paterns, la interrelació de diferents famílies...  

Ambdues visions ens donen la c lau pe r co mprendre el  r etrat de 

família. La visió terrenal mostra personatge per personatge la família com 

un cúmul d’individualitats que conformen un co l·lectiu que es visiona des 

de la segona planta amb la visió aèria.  

Amb t ot el  que  hem  t ractat trobem que h i ha d oncs un j oc de: 

individualitat-col·lectivitat, n oms-cognoms, vi sió v ivencial-visió abst racta i  

estructural amb el  nosaltres familiar, història personal i història oficial. És 

una instal·lació que ens  per met si tuar-se en l ’interior i  l ’exterior de 

l’estructura familiar, identificar-se amb els personatges que parlen des de 

la seua intimitat individual i allunyar-se alhora amb una visió més objectiva 

i grupal.  

 

3.2.3. Relació d’espais  

L’estructura arquitectònica de l ’exposició s’assembla 

irremeiablement a una  ca sa encara q ue n o ho  és.  Esta di sposa d e 

rebedor, co rredors i habitacions, que a dintren a l ’espectador en un l loc 

domèstic i intim. Però esta «casa» és peculiar, ja que n o consta de totes 

les estances que co mponen una l lar t ípica. Les habiacions col·lectives, 

com ar a l a sa la d’ estar, m enjador i  cu ina, no est an. E sta esce nografia 

solament es compon d’ estances individuals dels membres de la f amília 

reforçant el ca ràcter d el retrat co l·lectiu f ormat per  i ndividualitats. A  

continuació desc riurem el  co ntingut d’ estos espais que co nformen 

l’exposició.   
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3.2.3.1. Rebedor (0) 

 

   
 

    
 

 

3.14. Seqüència d’imatges corresponent al rebedor de 
l’exposició. Simulació en 3D. Imatge personal. 
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La pr imera estança d’esta «casa» és el rebedor on una fotografia 

de f amília r ep l’espectador i li dona  la benvinguda. A  m esura que  

l’espectador s’apropa per veure el retrat, interferències i soroll de televisió 

el modifiquen. A mb el s diversos intents de veure r ecomposta l a i matge, 

l’espectador se n’adona que quan més s’apropa a ell més es distorsiona.  

 

L’alteració de la imatge advertix que existixen conflictes, discòrdies 

i des avinences en e l grup f amiliar. La m irada ex terna d el v isitant t é 

l’al·licient de t robar resposta a l a incògnita plantejada. Ens hem adentrat 

en l’univers de la família Del Rey Jordà. 

 
3.15a. Esquema sobre el funcionament de la càmera web en relació a 
l’espectador. Imatge personal. 

 

3.15b. Esquema sobre el funcionament de la càmera web en relació a 
l’espectador. Imatge personal 
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El pr ograma Pure data95

A co ntinuació a les següents figures s’exposa l ’esquema de l a 

configuració del programa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ens ha per més l a cr eació d’ una 

programació específica per a la sala inicial del projecte on es manipula la 

citada fotografia del retrat de família amb diversos efectes que simulen la 

incursió d’interferències que distorsionen el retrat.  

Una a ltra ca racterística qu e ens ha pe rmés este pr ograma és 

l'aplicació d’interactivitat mitjançant una cà mera web col·locada a la sala 

que registra els moviments a temps real i que modifica la imatge amb més 

o menys interferències. En este cas és l'espectador qui manipula la peça. 

                                                             
95 Programa de software lliure per al processat a temps real d’àudio, vídeo i gràfics. Més 
informació Disponible en: www.puredata.org. [Consulta 17/08/2008- 9:00] 
 

 

 
3.16. Esquema de la programació realitzada en el programa Pure data. Imatge personal. 

 

http://www.puredata.org/�
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3.2.3.2. Corredor principal 

 

El co rredor p rincipal co munica am b ci nc de l es entances de la 

«casa» pr ecedides per po rtes tancades amb el s noms de pi la de ca da 

membre i  e l par entesc. Corresponen a l es estances de la p rimera i  

segona gene ració, és a di r, de les filles i dels pares, que han est at 

presentats al retrat familiar del rebedor.   

Ens trobem en un p unt de partida, un espai comú i de trànsit de 

la « casa» on l ’espectador ha d e dec idir endinsar-se en  una de les 

habitacions que contenen les experències individuals de cada personatge 

de la família.  

 

 

 

3.17a. Visualització del corredor principal. Simulació en 3D. 
Imatge personal. 

 

 

 

3.17b. Visualització zenital del corredor principal. Simulació en 3D. 
Imatge personal. 
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3.2.3.3. 1a generació  

Espai 

   

Les tres habitacions de la primera generació tenen característiques 

semblants. Les parets estan cobertes de paper d’empaperar confeccionat 

amb dibuixos infantils propis de les t res germanes. H i ha dibuixos de la 

mare, del par e i  de l a f amília amb r epresentacions idealitzades. E ls 

dibuixos se solapen formant un entramat de collage i els colors són vius. 

 

 
3.18. Visualització general de la 1a generació.  Simulació en 3D. 
Imatge personal. 

 

 
3.19. Entramat de dibuixos infantils per a la paret. Imatge 
personal. 
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Elements: vídeos i objectes 

Al ce ntre d e l ’habitació h i ha un a t elevisió en t erra q ue mira ca p 

amunt a mb di ferents informacions segons cadascuna de l es germanes. 

Damunt d’ella hi ha un balancí infantil que penja del sostre.  

  

Sintetitzant les parets parlen de l’aparença, de l ’exterior, de la visió 

innocent i ingènua de l a família, el que ha quedat latent a la vida infantil. 

Per contra els monitor mostren la part íntima, el rerefons de la qüestió, el 

que h i ha  dar rere de ls dibuixos i ha s obreviscut a l t emps per r evelar-se 

dolent a l a v ida quot idiana. La ca dira r eferencia l a i nfantesa que està 

present en l’actualitat i s’engronsa per remoure el passat.  

Les cadires pengen del sostre i 

visualment queden «vo lant» en l’aire. 

Per unificar el temps passat i  present 

amb la temàtica del t rauma infantil, la 

televisió inclou i matges de l a ca dira 

als primers moments del ví deo i 

també, en est ar col·locades a l ’altura 

dels ulls sobre els monitors, entren en 

l’angle de v isió j unt am b l a imatge 

videogràfica.  

 

 

 

3.20. Engronsadores infantils de Pili, Gema i Mònica. Imatge personal.  

 

3.21. Esbos sobre l’audiovisual de la 
hipnòsis. Gener 2008. Imatge personal. 
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3.2.3.3.1. Pili, filla (1A) 

Espai 

 

Elements: vídeo 

Soroll TV. Monitor 32 polzades. 29 s.  

A banda de  les característiques generals descrites que t enen en 

comú l es habitacions de les germanes, el  m onitor de P ili pr ojectarà 

interferències de televisió ja que va decidir no participar amb la proposta 

de sotmetre’s a una hipnosi. La negació es compara amb la no imatge.  

  

  

 

3.22a. Vista zenital de l’habitació corresponent a Pili. 
Visualització en 3D. Imatge personal. 

3.22b. Vista general de l’habitació corresponent a Pili. 
Visualització en 3D. Imatge personal. 

 

   

   

 

 
3.23. Fotograma de l’audiovisual de Pili. Vídeo digital. 29 s. 
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3.2.3.3.1. Gema, filla (1B) 

Espai 

 

         
Elements: vídeo 

Hipnosi Gema. Monitor 32 polzades. 24,39 min. 

Al m onitor d e G ema es visualitzarà la se ssió d’ hipnosi realitzada 

com s’ha co mentat en l a metodologia de l t reball ( veure 3.1). Es vorà e l 

procés de regressió ca p a l pass at on af lorixen se ntiments i por s per 

perdre als essers volguts.  

El vídeo amb un p lànol f ixe que es  reenquadra solament en dues 

ocasions combina les preguntes de la psicòloga des de fora de camp amb 

les respostes de G ema, que par la de f orma i nsegura i dub tosa. E n 

diverses ocasions es posa  a p lorar i en u na d’elles és consolada per l a 

terapeuta que entra a plànol i l’abraça. 

A co ntinuació t ranscribim f rases destacables que r esumixen el  

procés de regresió:  

  
3.24a. Vista zenital de l’habitació corresponent a 
Gema. Visualització en 3D. Imatge personal. 

3.24b. Vista cenital de l’habitació corresponent a 
Gema. Visualització en 3D. Imatge personal. 
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Ana: Respira pr ofundament i m ou, 

estem calfant la musculatura perquè puguen 

eixir les memòries. Qui et ve? 

Gema: [...] Ma mare. 

A.: Sent-la i f on-te am b el la en e ixe 

abraç. Abraça-la tu també, juntes. Sentiu que 

vos foneu. [...] 

Llavors, el mateix que has fet amb ta 

mare, ar a am b t on par e, d’ acord? S ent-ho. 

Soltaràs… Per l’amor que  l i t ens durant un  

instant perceps el seu dolor i la seua tristesa, 

però ho so ltarem, ho e liminarem, ho 

portarem a la llum i a l’amor. [...] 

Fa m al ahí , no?  C om és este do lor? 

Com és? 

G.: Molt punyent. 

A.: Punyent [...] D’acord, traurem això 

i expressa. [...] 

Respira pr ofundament i  enviarem 

totes eixes memòries a l a l lum per què es 

puguen per donar, r econciliar i ob lidar i j a 

saps ara que ell va  fer el que podia, e l que 

sabia, i vosaltres també. [...] 

En perdonar a ton pare t’estàs obrint ara 

a l ’energia de l par e un iversal, d e la força, 

d’eixe so l i pot  entrar a d onar-te t ot e l que  

necessitaves. 

 

 
3.25. Seqüència de fotogrames de 
l’audiovisual corresponent a la 
hipnosi de Gema. Imatge personal.  
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3.2.3.3.1. Mònica, filla (1C)  

Espai 

      

Elements: vídeo 

Hipnosi Mònica. Monitor 32 polzades. 31,22 min.  

Al monitor de Mònica es visualitzarà la respectiva sessió d’hipnosi. 

El seu procés hipnòtic revel·la la divisió soferta entre la part masculina i la 

femenina i  co m s’ amaguen i nconscientment el s problemes que só n 

complexes de traure a la llum.  

A l ’igual qu e l a h ipnòsi r ealitzada a G ema, ens trobem al  mateix 

escenari. L’ audiovisual t é un ú nic enquadre i  les dos persones que  

intervenen són Mònica, que està present sempre, i la terapeuta que entra i 

ix del  p lànol depe nent de les circumstàncies. La m ajoria de ve gades 

roman fora de plànol de manera que la seua veu és com una guia en veu 

en off.  

Mostrem t ot se guit u na se lecció de frases que s’ extrauen de l 

procés de regressió: 

  

3.26a. Vista zenital de l’habitació corresponent a 
Mònica. Visualització en 3D. Imatge personal. 

3.26b. Vista zenital de l’habitació corresponent a 
Mònica. Visualització en 3D. Imatge personal. 
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Ana: En general notes diferència entre 

un co stat i  l ’altre. T ot e l co stat dr et 

representa e l co stat de l pa re i  l’esquerre el  

de la m are. E l co stat dr et est à regit per  

l’hemisferi esq uerre, i a l co ntrari, el  co stat 

esquerre per l’hemisferi dret. [...] 

Sempre quan hi  h a una ex periència, 

una vivència de separació dels pares sempre 

passa açò. Hi ha una separació d’un costat i 

de l’altre.. [...] 

Tens esta co seta ací c lavada q ue 

t’impedix se ntir, ob rir e l co r, a ixí que ve s 

mirant el  que és.  Fins que no ho ex preses i 

ho tragues roman ahí, eh? [...] 

Què et  don en gan es de d ir? A  t on 

pare a ta mare?  

M: Que per  què n o esco lta? O , p er 

què no pr egunta? O , pe r què n o sa p com 

estem? … 

A: Vols saber el  pe rquè de t ot ai xò? 

Doncs abraça’l, abraça’l i e l s entiràs a e ll i  

sabràs perquè i se ntiràs com se  se nt. 

(...)Escolta, escolta el que et diu [...] 

D’això es diu perdonar… posa r-te en 

el lloc de l’altre i sentir-lo, en lloc de jutjar-lo i 

fer-li preguntes,escoltar les seues respostes.  

[...] Ves omplint eixe buit. I eixe fred el 

vas omplint de calor d’amor. 

 

 
3.27. Seqüència de fotogrames de 
l’audiovisual corresponent a la hipnosi 
de Mònica. Imatge personal. 
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3.2.3.4. 2a generació: Manolita, mare (2B) 

Espai  

 

Partint de l que hem  est udiat a l a primera pa rt ( veure 1. 4.2.2), 

l’evolució de la dona al llarg del segle XX l ’ha portat a autodefinir-se per 

buscar e l seu lloc a la societat i ha o ptat per l a participació act iva de la 

construcció de la se ua i dentitat. P er a ixò M anolita va  dec idir cr emar 

l’àlbum de n oces, net ejar el  se u l lit de m atrimoni i  busca r par aules al 

diccionari que han quedat retractats amb una sèrie de fotografies i vídeos 

que a continuació descrivim.  

 
3.28a. Vista zenital de l’habitació corresponent a Manolita, 
mare. Visualització en 3D. Imatge personal. 

 
3.28b. Vista zenital de l’habitació corresponent a Manolita, 
mare. Visualització en 3D. Imatge personal. 
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Elements: fotografies 

Un dels elements de l'espai-personatge Manolita/mare està def init 

per cinc tríptics fotogràfics. C ada t ríptic està co nformat per  una acció 

diferent que composen una estructura narrativa. A partir de les converses 

amb ma mare s’han definit una sèrie d’accions a les quals es vincula una  

paraula, e legida t ambé per  el la, i  q ue visualitza el se u pensa ment 

respecte als sentiments de l'acció. 

 
Paraula/títol: Àcar. 

Acció: neteja de llit de matrimoni amb aspirador i vaporeta. 

Descripció conceptual: Manolita n eteja e l llit de m atrimoni 

exhaustivament, a mb esta acci ó vo l f er de saparéixer qua lsevol rastre, 

qualsevol àca r qu e l a vi ncula am b el  passa t i  a l'altra per sona que  

compartia e l seu llit. Tal és el desig de neteja que en l 'esforç la tela del 

matalàs s’esgarra. 

 
 

 
3.29. Àcar. Tríptic fotogràfic. Imatge personal. 

 
3.30. Purificació. Tríptic fotogràfic. Imatge personal. 
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Paraula/títol: Purificació 

Acció: cremar l'àlbum de noses 

Descripció conceptual: Manolita es troba al costat d’un cremador, a l a 

mà du una f otografia del matrimoni que ja no existix, la crema a mode de 

ritual de purificació. 

 

 
Paraula/títol: Desil·lusionar 

Acció: visualització d’audiovisual a través d'un monitor de televisió. 

Descripció conceptual: Manolita v isualitza mitjançant d’ un monitor de 

televisió l’acció que va dur a terme de cr emar l’àlbum de noce s. Es parla 

del propi medi, la representació, el que queda de l’acció i com s’interpreta 

a través del monitor i de les fotografies.  

Manolita ha t riat la pa raula d esil·lusió: d esil·lusió d el so mnis, 

relacionada am b l a i dealització q ue ens donen les representacions les 

fotografies de noces, com dirà ella: s’ha sentit enganyada i desenganyada 

alhora.  

 

 
3.31. Desil·lusionar. Tríptic fotogràfic. Imatge personal. 

 

 
3.32. Analitzar. Tríptic fotogràfic. Imatge personal. 
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Paraula/Títol: Analitzar 

Acció: recerca de paraules a un diccionari 

Descripció conceptual: Manolita ce rca al d iccionari par aules que 

definixen el se u pensa ment: d igerir, qüest ionar, a cceptar, o rgull, j utjar... 

Este t ríptic r ep e l se u n om per  l a se ua pr eocupació d’analitzar les 

situacions. 

 
Paraules/títol: Jutjar. Digerir. Acceptar. 

Acció: definició dels pensaments. 

Descripció conceptual: jutjar, di gerir i  acceptar són paraules elegides i 

ordenades per Manolita i  que  r esumixen e l procés d’acceptació després 

de la separació que ha travessat diferents fases.  

Entre les paraules hi ha una lectura que les unix. Jutjar (es conjuga 

com menjar)96

Manolita realitza una n eteja ex haustiva a l llit de m atrimoni de s a 

casa amb un asp irador. D igerir, qüest ionar, acceptar, o rgull, jutjar... són 

paraules que def inixen e l se u p ensament. E n un al tre esp ai ex tern l a 

 que ens du a l a paraula digerir, per  acabar amb acceptar 

(la situació). 

 

Elements: vídeos 

                                                             
96 LACREU, Jo sep. Diccionari pràctic d’ús del valencià. 5ª E dició: maig 2005.  Alzira: 
Edicions Bromera, 2005. P. 543. 

 

 
3.33. Jutjar. Digerir. Acceptar. Tríptic fotogràfic. Imatge personal. 
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trobem al costat d’un cremador. A les mans porta un àlbum de fotografies 

que mira per darrera vegada. És l’àlbum de noces. Llança les fotografies 

al cremador a mode de ritual de neteja. 

La vi sualització de l ví deo es  dividirà en quatre aud iovisuals que 

reflectixen les accions que s’han comentat als tríptics fotogràfics. Es tracta 

d’una projecció de vídeo sobre un llançol personal de Manolita, un monitor 

de 15 polzades ubicat en un cremador i dos monitors de 32 polzades a les 

parets de la sa la. La se paració ent re e ls audiovisuals ubicats en e ls 

extrems de l a s ala, ev itarà la c ontaminació acú stica. E l vo lum est arà 

regulat per a què l’espectador s’haja d’apropar per sentir-lo. 

Acars. Projecció sobre llençol de 
matrimoni. 2’39 min.  

 
3.34a. Fotograma d’audiovisual. Imatge 
personal. 

Purificar. Monitor 15” dins de 
cremador. 5’01 min.  

 
3.34b. Fotograma d’audiovisual. Imatge 
personal. 

 

Analitzar. Monitor 32”. 3’53 min.  

 
3.34c. Fotograma d’audiovisual. Imatge 
personal. 

Desil·lusionar. Monitor 32’’.10’43 min.  

 
3.34d. Fotograma d’audiovisual. Imatge 
personal. 

Duració total: 22’14 min. 
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Elements: objectes 

És important destacar la ubicació de dos objectes que es troben en 

esta hab itació i que só n c laus en el  d esenvolupament d e l es accions 

realitzades. A  m és de l a se ua apo rtació simbòlica s’ integren am b l a 

incursió dels audiovisuals.  

• Cremador. É s el cr emador d e f erro que  es  va  em prar p er 

destruir l’àlbum de noce s i on s’ ubicarà e l m onitor am b 

registre de l’audiovisual sobre esta acció. 

• Llançol de m atrimoni. E ste l lançol f ormava par t de la t ela 

protectora de l llit d e m atrimoni de ls nostres pares. U na 

vegada esg arrat a f orça de net ejar-lo v a se r r etirat i 

s’emprarà com pantalla de pr ojecció del vídeo corresponent 

a la neteja del llit. 

 

 

  
3.35. Vista del llançol de matrimoni amb 
projecció de vídeo. Visualització en 3D. 

  

3.36. Llençol de matrimoni original.  Imatge 
personal. 

  

  

 

  
3.37. Vista del cremador amb monitor. 
Visualització en 3D. Imatge personal. 

3.38. Cremador original. Imatge personal. 
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3.2.3.5. 3a Generació: avis materns   

3.2.3.5.1. Ramón, avi (3C) 

Espai 

 

 

La f igura de R amón, l ’avi m atern, ens ha ar ribat a t ravés de la 

transmissió o ral per  part d e l es seues filles. E ns han t ransmés els 

passatges de la seua vida i alhora que la seua absència els ha marcat la 

vida i posteriorment, mitjançant somnis, l’han buscat. 

 

 

3.39a. Vista general de l’habitació corresponent a Ramón, 
avi. Simulació en 3D. Imatge personal. 

 

 

 

 

3.39b. Vista general de l’habitació corresponent a Ramón, 
avi. Simulació en 3D. Imatge personal. 
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Este concepte d’absència es representa amb diversos elements. El 

primer és la silueta ampliada de Ramón sobre els escrits que va realitzar 

quan va estar exhiliat i que parlaven de l’absència dels èssers volguts.  

 

Elements: fotografies i àudio  

Un de ls elements principals de la sa la só n tres fotografies de 

cadascuna de les seues filles amb l a s ilueta de co s sencer retallada de  

son pare. D’estes fotos emmarcades sorgixen uns auriculars on la veu de 

les filles: Pilar, Manolita i Reme van recordant a son pare.  

 

 

 

3.40. Imatge de carta personal i silueta de l’avi. Imatge 
personal. 

 

 

 

 

3.41. Vista de la ubicació de fotografies i àudio en l’habitació corresponent a Ramóni. Simulació 
en 3D. Imatge personal. 
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Avi Ramón per Pilar. Reproductor CD. 6,22 min.  

Pilar ens narra la se ua ex periència de  quan  so n par e va  

desaparéixer perseguit per la Guardia Civil acusat d’haver realitzat unes 

pintades polítiques.  

Després d’un any d’absència relata amb detall el rencontre amb ell 

que va fer ressuscitar la figura paterna, a q ui creia mort, com si estigués 

vivint un somni.  

 

Avi Ramón per Manolita. Reproductor CD. 4,50 min.  

Manolita ens conta co m l a mort de  so n par e va  arribar quan e lla 

vivia amb uns oncles a València, fruit de la necessitat, i  de co m va viure 

l’extranya sensació de veure el seu pare mort.  

Descriu la dificultat social que va suposar la pèrdua del pare amb la 

marca de discriminació dels altres xiquets i la determinació d’una Espanya 

masclista on l’home er a necessari per  aqualsevol t ràmit i  imprescindible 

per a l su stent de la ca sa. A caba recordant que est a m anca l ’ha dut  a  

somniar que el buscava.  

 
3.42a. F otografia de P ilar 
amb l a silueta de l ’avi. 
Imatge personal. 

 
3.42b. Fotografia de 
Manolita amb la silueta de 
l’avi. Imatge personal. 

 

 
3.42c. Fotografia de Reme 
amb la silueta de l’avi. 
Imatge personal. 
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Avi Ramón per Reme. Reproductor CD. 3,22 min.  

La més xicoteta de les filles, Reme, no té recods de son pare. Tot i 

això en ca sa ha se ntit par lar d’ ell com si  est iguera present. De x icoteta 

sempre l’ha esperat, i es per això que l’ha buscat en somnis.  

 

Elements: objectes 

Altres objectes conformaran l a recomposició de l a f igura de l’avi 

com ar a el  r ellotge de m onyica, e l ca rnet d e i dentitat, ca rtes i poem es 

personals... tots ells ubicats amb quadres emmarcats per les parets de la 

sala. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

3.43. Objectes originals de l’avi Ramon. Imatge personal.  
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3.2.3.5.1. Àvia Pilar (3D) 

Espai  

 

Les tres filles, Pilar, Manolita i  Reme par len sobre l a f igura de sa  

mare. R econstruïxen una i dealització t ransmesa a nosa ltres on la 

definixen com mare coratge.  

En una p antalla de p rojecció que ocupa tota l a paret apareix una 

imatge ralentitzada de la nostra àvia caminant en una ce lebració familiar. 

La d ilatació d el t emps es compara am b el s nostres records que 

 

 

3.44a. Vista zenital de l’habitació corresponent a Pilar, 
àvia. Simulació en 3D. Imatge personal. 

 

 

 

3.44b. Vista zenital de l’habitació corresponent a Pilar, 
àvia. Simulació en 3D. Imatge personal. 
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amplifiquen la nost ra i dealització cap a el la. A l costat, en t res monitors, 

estaràn les entrevistes de les filles. U ns altres objectes són el s que 

reconstruiran la f igura de l ’àvia materna, penjats en l es parts de la sa la 

com vestits i fotografies.  

Les entrevistes es caracteritzen per una única ubicació localitzada 

en l’interior de les cases de les protagonistes. Estem en el saló de la casa 

que es presta per  esco ltar h istòries dels avantpassats. P er r ecordar 

l’època s’inserten també fotografies que recolzen el discurs contat.  

Elements: vídeos  

3.45. Fotogrames dels audiovisuals realitzats per a la reconstrucció de Pilar. 

Àvia Pilar per Pilar. Monitor de 32 polzades. 8,37 min.  

En conéixer més dades i ser la filla major, la t ia Pili, ens aporta la 

part més biogràfica de sa  mare. Ens conta que al s 6 anys la van ficar a 

cuidar xiquets per poder menjar.  

Després de conéixer R amón, el  se u h ome, va escl atar la Guerra 

Civil. Mentre Ramón estava en e l front va nàixer Pilar, primera f illa de la 

 
Records. 1’16 min. Projecció sobre paret. 

 

  
Pilar. 8’37 min. 
Monitor de 32’’. 

 
 Manolita. 6’37 min. 
Monitor de 32’’. 

  
Reme. 5’00 min. 
Monitor de 32’’. 
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parella, que va  morir en agaf ar una pu lmonia. La cu lpabilitat que sentia 

Pilar amb la seua mort es va transformar en protecció cap a les següents 

filles.  

Pilar destaca la valentia i  el coratge que va  tindre per lluitar per la 

seua f amília ev itant t ot e l poss ible que  les seues f illes notaren les 

dificultats sofertes. 

 

Àvia Pilar per Manolita. Monitor de 32 polzades. 6,37 min.  

La filla mitjana ha intentat transmetre de sa mare la fortalesa d’esta 

en enfrontar-se a s ituacions i èpoques molt dolentes on ella i la germana 

major havien de traure la casa endavant.  

Tot i axiò les diferenciava una manera diferent d’educar els fills. La 

sobreprotecció que els va donar no deixant-les ajudar en casa li va afectar 

en el  dese nvolupament de l a se ua co nfiança, j a que es va aco mplexar 

perquè n o sa bia f er l es coses. M algrat a ixò r econeix que t ot a ixò es 

compensa en que sa mare les havia volgut molt.  

 

Àvia Pilar per Reme. Monitor de 32 polzades. 5,00 min.  

Reme, la filla xicoteta, la més protegida per totes, va estar malalta i 

necessitava una medicació específica. Malgrat les dificultats econòmiques 

Pilar va pagar totes les seues cures i medicines que devia.  

La f amília va  se r important per  a sa  mare. Reme r ecalca l a seua 

«obsessió» per què r omangueren un ides ja que sa  mare no va  poder  

gaudir dels seus germans a la seua infantesa.  

Els darrers anys de la vida de Pilar van ser durs per la paràlisi que 

va pat ir en la mitja banda esq uerra del cos provocada per un ictus però 

això no li va impedir seguir ajudant les seues filles.  
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Elements: objectes 

A una par et de l ’habitació de l ’àvia hi ha pe njat un ve stit personal 

d’ella aco mpanyat per  f otografies enm arcades on el du  posa t. E l ve stit 

està penjat amb t atxes i està subjecte so ls pel contorn de la part dreta, 

mentre, l ’esquerra penj a i ca u pe l s eu p ropi pes.  E sta d iferenciació 

correspon amb la paràlisi soferta per Pilar, la qual la va deixar paralitzada 

del c ostat esquerre. E l nos tre record so bre el la est à vi nculat a  est a 

característica. 

 

 

 

 

3.46. Vista del vestit de Pilar. Simulació en 3D. 
Imatge personal. 

 

 

 

3.47. Imatge de l’àlbum familiar amb l’àvia, Gema i 
Mònica. Imatge personal. 
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3.2.3.6. Corredor d’unió 

Espai  

 

 

L’entramat d’ habitacions finalitza amb un co rredor que unix 

ambdues famílies. H i ha dos audiovisuals que evo quen de la hi pnosi 

realitzada en la pr imera gener ació i q ue aca ben pe r co nnectar 

simbòlicament dos famílies, dos mons, d os formes d’enfrontar-se a l 

mateix context.  

La h ipnosi ( veure 3. 1.1) recordem que co nsistia en la co nnexió 

sensorial de l es energies paterna i  materna, que corresponen a l ’energia 

 
3.48a. Vista zenital del corredor d’unió. Simulació en 3D. Imatge personal.  

  
3.48b. Vista del corredor d’unió amb el 
monitor Cel. Simulació en 3D. Imatge personal. 

3.48c. Vista del corredor d’unió amb el monitor 
Terra. Simulació en 3D. Imatge personal. 
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del cel i de la terra respectivament. Mitjançant els moviments corporals de 

moure el cap en cercle i pernejar amb les cames iniciàvem esta connexió 

d’energies que finalment s’equilibren en este passadís.  

Al corredor s’accedix d’ igual manera des de qualsevol membre de  

la t ercera generació. E ixint de les hab itacions dels av is paterns 

l’espectador es troba el vídeo sobre la connexió amb el cel, que correspon 

a l ’energia pa terna r ealitzat per Gema. Des de les dels avis materns es 

podrà v isualitzar un  ví deo de  la c onnexió amb l a t erra, per tanyent a 

l’energia materna i treballat per Mònica.  

 

3.2.3.6.1. Cel  

Cel. Monitor 32 polzades. 1,41 min. 

 

   

   
3.49. Seqüència de fotogrames de l’audiovisual corresponent a Cel. Imatge personal. 
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A un e xterior G ema vo lteja el  ca p a dava nt, un co stat, d arrere, 

l’altre costat, donant voltes amb rotació de coll. Repetix esta acció durant 

un temps fins que rep energia del cel.  

L’acció es reconstruïx mitjançant l a un ió de m olts plànols que 

fragmenten el  cos i que s’ enllacen repetint-se vàries voltes. Finalment la 

continuïtat es trenca amb un pl ànol tancat que seguix el  moviment de l a 

cara de Gema sense cap tall. Este moviment remou les energies que es 

concentren en la part superior i posterior del tronc que es connecten amb 

la part espiritual de la persona. 

 

3.2.3.6.2. Terra.  

Terra. Monitor 32 polzades. 3,54 min.  

 

    

    
3.50. Seqüència de fotogrames de l’audiovisual corresponent a Terra. Imatge personal. 
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En mig d’un bosc Mònica perneja amb els peus descalços. Després 

d’un temps para i sent. Nota com l’energia va venint de la terra cap amunt. 

Tot i r epetir el m ateix m oviment el  ví deo està co nstruït en  t res 

fases. C adascuna d’ estes diferenciada pe r l es aturades per r eplegar 

l’energia. Els primers plànols són oberts on podem vore el personatge i el 

seu entorn. En el segon s’apropem fins als primers plànols de les cames i 

el tercer se ’ns mostra un pr imeríssim plànol que aca ba sent una imatge 

quasi abstracta del moviment.  

Per contra els plànols de les aturades van d’enquadres més tancats 

a més oberts seguint e l recorregut ascendent de l’energia que  d ifumina 

cada volta més les cames.  

 

3.2.3.7. Espai de conclusió final 

Espai 

 

 

 

3.51. Vista general de l’espai de sanació. Simulació en 3D. Imatge personal.  
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La dar rera est ança de l’exposició r ecull les conclusions finals del 

projecte. Estes conclusions fan al·lusió a la transmissió de valors que ens 

han donat al llarg de la vida els nostres pares i avis i el que nosaltres els 

donem en retorn.  

Mitjançant una s èrie d’ imatges amb f rases i estètica ex tretes 

d’estampes religioses97

 

 agraïm a ca da membre de l a nost ra f amília 

l’aprenentatge que ens han aportat amb una vi sió de la vida que ens ha 

influït en la nostra manera de ser. Es tracta d’una representació mental i 

espiritual d e les conclusions extretes ubicada en u n lloc elevat de la 

exposició, la s egona p lanta, que  r epresenta l ’acceptació de t ots els 

membres de la família i les circumstàncies que els han fet ser com són.  

Les imatges consistixen en si s estampes per cada família ( la part 

paterna i materna), una per cada membre, amb la fotografia de cadascun 

d’ells i una frase en r eferència a l ’aportació t ransmesa que estaran 

penjades en l ’espai ex positiu. A mbdues famílies i pe r gen eracions 

compartixen les mateixes frases.   

Elements: estampes  

Filles: La meua felicitat consistix en veure’t i fer-te feliç, filla meua. 

Pare: Gràcies per ser com er es, mai podré compensar t ot e l que 

per mi has fet.  

Avis: La teua estima i la teua experiència és molt important per a la 

meua vida.  

 

 

 

                                                             
97 Ermita de las Nieves. Agaete, Gran Canària. 2008. 
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3.52. Estampes fotogràfiques situades a l’espai de sanació de la part materna 
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3.3. ADAPTACIÓ A L’ESPAI D’ART CONTEMPORANI DE CASTELLÓ 

A co ntinuació, est a se cció abor darà la descripció t ècnica d el 

projecte Retrat de família. Esta serà estudiada en relació a la ubicació a 

la sala d’exposicions Espai d’Art de Castelló (EACC). 

El nost re objectiu és dur a  t erme l ’exposició of ertant-la co m una  

proposta nova a l ’EACC. D’esta manera es presentarà el projecte amb el  

seu dese nvolupament co nceptual, f ormal i les seues visualitzacions 

corresponents. No obstant això, el projecte és susceptible de ser adaptat 

a una altra sala expositiva adequant-la a noves característiques.   

 

Comptem a mb el s plànols detallats de l ’Espai facilitats pel propi 

centre que  ens han per més planificar i realitzar f otomuntatges, 

visualitzacions i maquetes.  

 
3.53. Vista de l’entrada principal de l’Espai Contemporani de Castelló. Imatge 
cedida per l’EACC. 
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3.54a. Plànol de la planta de l’Espai Contemporani de Castelló. Imatge cedida per l’EACC. 

 
3.54b. Plànol de la primera planta de l’Espai Contemporani de Castelló. Imatge cedida 
per l’EACC. 

 

 
3.54c. Plànol de l’alçada de l’Espai Contemporani de Castelló. Imatge cedida per l’EACC. 
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3.3.1. Justificació 

El m otiu de la se lecció d’este esp ai és l’adequació de les se ues 

característiques al projecte. Per una part l’espai està dividit per un mòdul 

que se  situa en la meitat d iferenciant dos zones on t raslladaríem l a par t 

paterna i la part materna del projecte; l’altre aspecte interessant és l’opció 

de la vista zenital de l’exposició que ens permet tindre una visió aèria en 

pujar al  pr imer p is des d’on es  v isualitzaria co mpletament l’arbre 

genealògic. 

Quant a  la línia t emàtica, l’EACC se mpre ha co mptat am b una  

mirada ca p a t emes personals i l ocals amb què A rt a l Q uadrat s’ ha 

identificat. La se ua p reocupació per  do nar ca buda a l’art alternatiu i  

minoritari, que qüestiona els rols marcats, s’ha reflectit en molts dels seus 

projectes en especial e l de les tres exposicions de Micropolíticas,98

Es vol renunciar a tot el desig de totalitat que puga portar-nos 

a una visió totalitària de la cultura i apostar per una valoració 

de les experiències en termes de relativitat que tinga molt en 

compte els contextos històrics i socials en els quals es porten 

a terme les pràctiques socials i culturals [...], també és cert 

que estes són les idees, les directrius, que han marcat el 

funcionament, el contingut programàtic de l’Espai d’Art 

 que 

ens marcaran personalment amb el seu visionat. 

Es comenta al  ca tàleg que est es exposicions formen par t d’ un 

projecte on es presenta la vida quotidiana en relació a un m arc de dades 

històriques que marquen estes persones però que queden oblidades pels 

esdeveniments. 

                                                             
98 EACC. Micropolíticas: arte y cotidianidad (2001-1968). Del 31 de  gener  al 21 d e 
setembre de 2003. Valencia: Generalitat Valenciana, 2003.  
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Contemporani de Castelló durant els quatre anys que està 

obert.99

3.3.2. Descripció de l’adaptació 

 

Altres projectes de l’Espai que ens parlen de la visió personal i del 

qüestionament de l a cu ltura t radicional so n Heroes caídos, Zona F, 

Epíleg, Llocs de la memòria, A sang i foc, Contra l’arquitectura, En el 

costat de la televisió, Cyberfem, Nuestra Hospitalidad... i  ta mbé d els 

tallers que impliquen els artistes amb la realitat local de Castelló com ara 

el d’Antoni Miralda i Alicia Ríos, repensant el paper de les gaiates a les 

festes de la Magdalena i en els quals vam participar fins a la realització de 

la gaiata final. 

El projecte que presentem doncs s’enmarca en esta línia de treball 

on es qüestiona la t ransformació de  la f amília i  la n ecessitat de 

recuperació de la memòria di ns d’uns contextos macrohistòrics reflectits 

en la història personal de l a nostra família al l larg del segle XX i XXI a la 

província de V alència, co ncretament a la c iutat de  S agunt. P ensem per  

tant, que la nostra proposta tindria cabuda també temàticament a l 'Espai 

d’Art Contemporani de Castelló. 

 

Com ja he m es mentat a mb ant erioritat l ’adaptació a l’Espai d’Art 

Contemporani aprofitarà l’estructura de l m ateix m useu per  r eforçar e l 

concepte de l p rojecte de m anera que desp rés del r ebedor ( 0) i de la 

primera generació (1A, 1B, 1C), es remarca la divisió entre la part paterna 

i m aterna pel  m òdul i nterior q ue co mprén l a 2a i 3a gener acions. 

Finalment, s’ unixen a mbdós parts pel co rredor on es troben les dues 

famílies. L’espectador pot  accedir a l p is superior per d iferents accessos, 

per la gene ració 2a i p er est e ú ltim co rredor per  t al d e vi sualitzar es te 

arbre genealògic i revisar les reflexions finals. 

                                                             
99 EACC. Micropolíticas: arte y cotidianidad (2001-1968). Valencia: G eneralitat 
Valenciana, 2003. ISBN: 84-611-6525-X. 
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3.3.3. Descripció tècnica  

3.3.3.1. Plànols   

Al p lànol de  la imatge 3. 41a es  pot  ve ure co m s’ ha ef ectuat 

l’adaptació esp acial de la instal·lació al s plànols de l ’Espai. E n e ll es 

visualitza, acolorit en roig, e l que correspon a les parets i la ubicació de 

les portes, en color vert, o buits en les parets per comunicar habitacions i 

poder passar d’un espai a l’altre, en groc.  

El segon plànol ens mostra les habitacions que co mptaran am b 

panells dobles i el 3er ens marca els elements electrònics necessaris de 

l’exposició, t ant el s equips audiovisuals com el  no mbre d’ endolls que 

requerixen. 

 

 

 

 
3.55. Vista interior de l’Espai Contemporani de Castelló amb 
la visualització del mòdul, planta baixa i primera. Imatge 
cedida per l’EACC. 

 



PART 3 3.3. Adaptació a l’EACC 

 
169 

 

Peu de foto 

Plànol 2 

 
3.56. Plànol de la sala amb mesures, ubicació de parets, portes i buits. Imatge personal. 
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3.57. Plànol amb senyalització de panells dobles. Imatge personal. 
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3.58. Plànol amb la relació de material audiovisual i punts necessaris d’electricitat. Imatge personal. 
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3.3.3.2. Construcció d’habitacions i corredors 

 

 

Com veiem a l a imatge 3.42, els corredors que proposem estaran 

realitzats amb taulers de DM de 210x122x0,7 cm (part 1). Es subjectaran 

amb dues cunyes de 210x15x2 cm. col·locades als costats i entre elles hi 

haurà una altra que l es travessarà. Mòdul per mòdul s’enllaçaran (part 3) 

fins que s’amarren sòlidament als panells dobles de les habitacions (part 

4), deixant tota l’estructura unida.  

Per una altra part l es habitacions i l ’entrada r equeriran e ls 

esmentats panells dobles ja que es penjaran e lements de l es parets i 

requerixen m és estabilitat (part 2). E s realitzarà am b t aulers de D M de 

244x122x19 mm. Les parets de les habitacions seran pintades de b lanc, 

tant l ’interior com l ’exterior i el s corredors romandran a mb el  co lor de la 

fusta natural. 

 

 
3.59. Dibuix descriptiu sobre la creació dels panells . Imatge personal. 
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3.3.3.3. Elements del muntatge 

Hem creat unes fitxes per a cadascun dels espais del projecte per 

facilitar la recopilació del material necessari, així com una breu descripció 

tècnica i conceptual que  permetrà s ituar-se ràpidament en e l projecte a 

una per sona ex terna. T ambé s’ inclouran tres pressupostos diferents del 

lloguer o compra d’audiovisuals que es recopilaran en un taula f inal que 

s’estudiarà posteriorment (veure apartat 3.3.5).  

 

T0. Habitació Retrat de família 

Descripció 
conceptual 

L’espectador entra a l’exposició i es troba un r etrat de família. 
Quan s’apropa apareixen i nterferències que i mpedixen vore els 
personatges. Quan més s’apropa l’espectador més interferències 
hi haurà. S’introduïx a l’univers familiar amb el seu moviment. 

Descripció 
tècnica 

El retrat familiar, que es presenta en un monitor de televisió de 
50 polzades, està penjat a la paret amb un suport específic. 
Mitjançant un programa de creació pròpia es lliga el moviment de 
l’espectador amb l es interferències, de m anera qu e quan m és 
moviment t inga l ’espectador m és interferències hi h aurà. El 
programa es diu PD i es gratuït.  

Treball per 
realitzar 

Preparació del programa amb la fotografia familiar i 
interferències. 

Elements 
necessaris 

Monitor de televisió de 50” PA1  

1432 € 

PA2  

1199 € 

PA3 

948,22 € 

Suport monitor paret  60 €  

Ordenador amb programa PD 

(Pure data) 

570 € 999 € 650 € 

Càmera web o sensor 55 € 49,5 € 60 € 

Programació i arxius 

necessaris 

Aportació pròpia 

Il·luminació General Pressupost final 
de l’habitació 

2057 € 2307,5 € 1658,22 € 
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T1A. Habitació Pili 1ª generació 

Descripció 
conceptual 

Les parets estan cobertes de dibuixos infantils. Hi ha dibuixos de 
la mare, del pare i de la família idealitzada. Al centre de l’habitació 
hi ha una televisió en terra que mira cap amunt amb imatges de 
soroll i  i nterferències. Damunt d’ella hi  ha un balancí infantil que 
penja del sostre. 

Descripció 
tècnica 

Els dibuixos estan fets amb paper d’empaperar. La ca dira penja 
del sostre amb cordes de niló i la televisió e starà cara am unt i 
s’haurà de buscar un l loc específic per a ubicar el reproductor de 
DVD perquè quede amagat. 

Treball per 
realitzar 

Fer paper d’empaperar amb els seus dibuixos de menuda i 
imprimir-los. Preparació dels DVD per projectar. 

Elements 
necessaris 

Balancí Aportació pròpia 

1 focus EACC 

Televisió LCD 32” PA1 
691 € 

PA2  
599 € 

PA3 
311,24 € 

1 reproductor de DVD 55 € 39 € 47,49 € 

DVD amb vídeo Pili Aportació pròpia 

Paper d’ empaperar (Eighthbit 
Servicios informáticos S.A.).  
Impressió a  l a F acultat de B BAA 
San Carles. 

38 € 

Il·luminació Focal a les 

portes i vinil 

Pressupost 
final de 
l’habitació 

784 € 636 € 396,73 € 
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T1B. Habitació Gema 1ª generació 

Descripció 
conceptual 

Les parets estan cobertes de dibuixos infantils. Hi ha dibuixos de 
la mare, del pare i de la família idealitzada. Al centre de l’habitació 
hi ha una televisió en terra que mira cap amunt amb imatges de 
Gema en una regressió. Damunt d’ella hi ha un balancí infantil que 
penja del sostre. 

Descripció 
tècnica 

Els dibuixos estan fets amb paper d’empaperar. La ca dira penja 
del sostre amb cordes de niló i la televisió e starà cara amunt i 
s’haurà de buscar un l loc específic per a ubicar el reproductor de 
DVD perquè quede amagat. 

Treball per 
realitzar 

Dissenyar el paper d’empaperar parets amb els dibuixos de 
menuda i imprimir-los. Preparació dels DVD per projectar. 

Elements 
necessaris 

Balancí Aportació pròpia 

1 focus EACC 

Televisió LCD 32” PA1 

691 € 

PA2 

599 € 

PA3 

311,24 € 

Reproductor DVD 55 € 39 € 47,49 € 

DVD amb la regressió Aportació pròpia 

Paper d’empaperar (Eighthbit 
Servicios informáticos S.A.).  
Impressió a la Facultat de 
BBAA San Carles. 

38 € 

Il·luminació General + 1 

focus a la 

cadira 

Pressupost 
final de 
l’habitació 

784 € 676 € 396,73 € 
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T1C. Habitació Mònica 1ª generació 

Descripció 
conceptual 

Les parets estan cobertes de dibuixos infantils. Hi ha dibuixos de 
la mare, del pare i de la família idealitzada. Al centre de l’habitació 
hi ha una televisió en terra que mira cap amunt amb imatges de 
Mònica en un a regressió. Damunt d’ella hi  ha un balancí infantil 
que penja del sostre. 

Descripció 
tècnica 

Els dibuixos estan fets amb vinils adhesius. La ca dira penja del 
sostre am b co rdes de niló i l a t elevisió est arà cara am unt i  hi  
haurà que buscar un lloc específic per a ubicar el reproductor de 
DVD perquè quede amagat. 

Treball per 
realitzar 

Dissenyar el  p aper d’ empaperar parets amb els dibuixos de 
menuda i imprimir-los. Preparació dels DVD per projectar. 

 Balancí Aportació pròpia 

 Focus EACC 

Elements 

necessaris 
Televisió LCD 32” PA1 

691 € 

PA2 

599 € 

PA3 

311,24 € 

Reproductor DVD 55 € 39 € 47,49 € 

DVD amb la regressió Aportació pròpia 

Paper d’ empaperar (Eighthbit 
Servicios informáticos S .A.).  
Impressió a la Facultat de BBAA 
San Carles. 

38 € 

Il·luminació General + 1 focus 

a la cadira 

Pressupost 

final de 
l’habitació 

784 € 676 € 396,73 € 
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T2B. Habitació mare-Manuela-Jordà Pèris 2ª generació 

Descripció 
conceptual 

L’evolució de la dona als darrers anys l’ha portat a autodefinir-se 
per buscar el seu lloc a la societat i ha optat per la participació 
activa de la seua construcció i la seua identitat per això Manolita 
decidix cremar l’àlbum de noces. Fa una ruptura simbòlica per a 
no haver d’enfrontar-se mai més al seu passat, als seus rols, i a 
les situacions establides, quedant extingit tot el desig de reviure 
la situació. 

Descripció 
tècnica 

Hi haurà una projecció de vídeo sobre un llançol de matrimoni, un 
monitor de 15 polzades ubicat en un  cremador, dos monitors de 
32 polzades a les parets de la sala i 5 tríptics fotogràfics penjats 
en la mateixa paret. 

Treball per 
realitzar 

Imprimir tríptics. Recopilar objectes. Preparació dels DVD per 
projectar. 

Elements 
necessaris 

1 televisor LCD de 14” o 15” PA1  

189 € 

PA2  

289 € 

PA3 

223,34 € 

2 televisor 32” 1382 € 1198 € 622,48 € 

2 suports monitors paret  118 €  

3 reproductors de DVD 165 € 117 € 141,87 € 

1 vídeoprojector 551 € 499 € 980 € 

4 DVD vídeos de Manolita Aportació pròpia 

Funda del matalàs Aportació pròpia 

Paeller Aportació pròpia 

5 Fotografies 1,50x0,50cm 
sobre cartró ploma (Nifer 
Digital, S.L.) 

156,22 € 

6 focus EACC 

Il·luminació General Pressupost 
final de 
l’habitació 

2358,88 € 2292,88 € 1967,69 € 
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T3C. Habitació avi Ramón-Jordà Francés 3ª generació 

Descripció 
conceptual 

La figura de R amón, l ’avi matern, ens ha a rribat a t ravés de la 
transmissió oral dels passatges de la seua vida. Ens han 
transmés alhora que l ’absència ha m arcat l a vi da de l es seues 
filles qui posteriorment i mitjançant somnis l’han buscat. 

Descripció 

tècnica 

Impressió en vinil dels escrits i  si lueta de l’avi. T res fotografies 
emmarcades am b u n reproductor d’àudio d’ on eixen t res 
auriculars. A banda, poden veure’s objectes d’ell penjats per l a 
sala com el seu rellotge de polsera.  

Treball per 
realitzar 

Preparació  i  impressió en vinil d’escrits i si lueta. Reproducció i  
emmarcat de tres fotografies. Recopilació d’objectes. Preparació 
de l’àudio en CD. 

Elements 
necessaris 

3 reproductors de cd PA1 
165 € 

PA2  
105 € 

PA3 
141,87 € 

3 auriculars 105 € 89,7 € 61,47 € 

Silueta amb reproducció de les 

cartes en vinil imprés  

36 € 

3 CD amb audio de l’avi Aportació pròpia 

3 fotografies personals de 

10x15 enmarcades per separat  

Aportació pròpia 

Cartes originals enmarcades Aportació pròpia 

Rellotge iaio enmarcat Aportació pròpia 

6 focus EACC 

Il·luminació General Pressupost 
final de 
l’habitació 

306 € 230,7 € 239,34 €  
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T3D. Habitació àvia Pilar-Peris Estrella 3ª generació 

Descripció 
conceptual 

Les tres filles, Pilar, Manolita i Reme parlen sobre la figura de sa 
mare. R econstruïxen una idealització transmesa a n osaltres, la 
primera generació, on la definixen com mare coratge.  

Descripció 
tècnica 

Una projecció sobre la paret la mostra en ralentí, mentre en tres 
monitors es  vi sualitzen entrevistes a l es se ues filles o n l ’àudio 
s’escoltarà p er a uriculars. Hi ha urà objectes personals penjats 
per la sala com roba, fotografies i altres. 

Treball per 
realitzar 

Recopilació d’objectes. Preparació dels DVD per projectar. 

Elements 
necessaris 

3 televisions LCD de 37”  PA1  
2469 € 

PA2  
1797 € 

PA3 
1576,83 

3 suports monitor paret  177 €  

1 projector de vídeo 551 € 499 € 980 

4 reproductors de DVD 220 € 156 € 189,16 

4 DVD amb els vídeos àvia Pilar Aportació pròpia 

Bata de l’àvia i altres objectes 

personals 

Aportació pròpia 

3 auriculars 105 € 89,7 € 61,47 

6 focus EACC 

Il·luminació General Pressupost 
final de 
l’habitació 

3345 € 2718,7 € 2807,46 € 

 



PART 3 3.3. Adaptació a l’EACC 

 
180 

 

 

T4. Corredor d’unió  

Descripció 
conceptual 

Els corredors finals unixen físicament l es dues famílies. És una 
espècie de sanació entre elles i entre dues formes distintes 
d’enfrontar-se als problemes de l a hi stòria del nostres país. E l 
corredor pr esenta dos vídeos en el s quals Gema connecta amb 
l’energia universal masculina i Mònica amb la femenina.   

Descripció 
tècnica 

Els monitors estaran pe njats a les parets dels corredors, un a  
l’inici de la part paterna i l’altre a l’inici de la part materna. 

Treball per 
realitzar 

Preparació dels DVD per projectar. 

Elements 
necessaris 

2 televisions LCD 32” PA1  
1382 € 

PA2  
599 € 

PA3 
622,48 € 

2 reproductors DVD 110 € 78 € 94,58 € 

2 DVD dels vídeos realitzats Aportació pròpia 

Il·luminació General Pressupost 
final de 
l’habitació 

1492 € 677 € 717,06 € 
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T5. Conclusió final  Part materna 

Descripció 
conceptual 

Mitjançant una sèrie d’imatges amb f rases i est ètica ext retes 
d’estampes religioses agraïm a cada membre de la nostra família 
l’aprenentatge que ens han aportat amb una visió de l a vida que 
ens ha i nfluït e n l a nos tra m anera d e se r. Es tracta d’ una 
representació mental, espiritual, de les conclusions extretes.  

Descripció 
tècnica 

Les imatges consistixen en sis estampes (fotografies muntades 
sobre cartró ploma), una per cada membre, amb la fotografia de 
cadascun d’ells i una frase en referència a l’aportació transmesa 
que estaran penjades en l’espai expositiu. 

Treball per 
realitzar 

Preparació d’impressió 6 fotografies digitals.  

Elements 
necessaris 

6 Impressions fotogràfiques sobre 

cartró ploma (1’5 x 1). (Nifer Digital, 

S.L.). 

374,85 € 

6 focus EACC 

Il·luminació General Pressupost final de 
l’habitació 

374,85 € 
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T6. Llistat de DVD i CD preparats per projectar.  
PART MATERNA 
Habitació-
personatge 

Durada 
 

Pantalla Accessoris Format  

Pili 29 s Monitor 32’’ Reproductor DVD DVD 

Gema 24’39’’ Monitor 32’’ Reproductor DVD DVD 

Mònica 31’22’’ Monitor 32’’ Reproductor DVD DVD 

Mare Manolita 1 
Àcars 

2’39’’ Projector de vídeo Reproductor DVD DVD 

Mare Manolita 2 
Purificar 

5’01’’ Monitor 14’’ Reproductor DVD DVD 

Mare Manolita 3 
Analitzar 

3’53’’ Monitor 32’’ Reproductor DVD DVD 

Mare Manolita 4 
Desil·lusió 

10’43’’ Monitor 32’’ Reproductor DVD DVD 

Avi Ramón 
Per Pilar 

6’22’’ Reproductor 

CD/MP3 

Auriculars CD/MP3 

Avi Ramón 
Per Manolita 

4’50’’ Reproductor 

CD/MP3 

Auriculars CD/MP3 

Avi Ramón 
Per Reme 

3’22’’ Reproductor 

CD/MP3 

Auriculars CD/MP3 

Àvia Pilar 1’16’’ Projector de vídeo Reproductor DVD DVD 

Àvia Pilar 
Per Pilar (filla) 

8’37’’ Monitor 37’’ Reproductor DVD 

Auriculars 

DVD 

Àvia Pilar 
Per Manolita 

6’38’’ Monitor 37’’ Reproductor DVD 

Auriculars 

DVD 

Àvia Pilar  
Per Reme 

5’00’’ Monitor 37’’ Reproductor DVD 

Auriculars 

DVD 

Corredor final 
Mònica 

3’52’’ 

 

Monitor 32’’ Reproductor DVD DVD 
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3.3.4. Visualització i maqueta virtual 

Les visualitzacions del projecte que presentem corresponen a una 

reconstrucció v irtual r ealitzada amb el  p rograma 3d M AX Studio 9. Esta 

reconstrucció es basa e n les mesures dels plànols de l’Espai d’Art 

Contemporani de Castelló i reproduïxen l’adaptació del projecte presentat 

amb cadascun dels elements que han estat descrits en l’apartat 3.2.3. La 

presentació final serà amb fotografies i DVD. 

La realització de la maqueta virtual ha consistit en un primer terme 

en el  t rasllat de les mesures dels plànols; e l modelat de l’espai ( parets, 

escales, co rredors,...); l a cr eació de ls elements de les habitacions; 

l’assignació de materials als elements elaborats; la il·luminació de l’espai; i 

la introducció de càmeres animades.  

Este programa també ens ha permés realitzar un recorregut virtual 

per la sala que mostrarem en DVD i permet a l’usuari realitzar un trajecte 

individual per l’ exposició. La desc ripció d el DVD est arà comentada més 

endavant (veure 3.4.2.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.60. Vista general de la maqueta virtual. Simulació en 3D. Imatge personal. 
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3.61. Vista zenital de la maqueta virtual. Simulació en 3D. Imatge personal. 
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3.62. Vista zenital de la maqueta virtual. Simulació en 3D. Imatge personal. 
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3.63a. Vista general de la primera generació. Simulació en 3D. Imatge personal. 

 
3.63b. Vista general de la segona generació. Simulació en 3D. Imatge personal. 

 

 
3.63c. Vista general de la tercera generació. Simulació en 3D. Imatge personal. 
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3.64a. Vista zenital de la maqueta virtual. 
Simulació en 3D. Imatge personal. 

 
3.64b. Vista zenital de la maqueta virtual. 
Simulació en 3D. Imatge personal. 
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3.3.5. Pressupost i finançament 

Tot seguit presentem l’estudi econòmic del projecte que reflectix en 

diferents pressupostos les despeses previstes de l ’exposició i al hora e l 

finançament per diferents entitats i ajudes per a dur-lo a terme.  

Per començar mostrarem una sèrie de taules en l es que es fa una 

comparativa de diferents pressupostos de les seccions en què hem dividit 

les despeses. Les seccions són: panells, elements audiovisuals, material 

gràfic i recursos humans.  

Les taules 7 i 8 presenten dos pressupostos per a la realització dels 

panells. U n es planteja des de la co ntractació d'una em presa per  a  

realitzar-lo ( T7), i l ’altre amb l a co mpra del  m aterial per  desp rés ser 

muntat per l'equip de l'EACC (T8). 

 

Secció panells  

 

T7. Pressupost 1 de panells. Realitzat per empresa Jovi 

Elements Total  

Panells dobles, lloguer de material, 

pintura, instal·lació elèctrica, muntatge, 

desmuntatge, transport i moqueta. 

40.130,2 € (IVA inclòs) 
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T8. Pressupost 2 de panells.Compra de material. Pressupost per Bricodepot. 

Element Quant. Preu  Total  

*Tauler aglomerat MDF 244x122x10 400 20 € 8.000 € 

Portes plana pi rexapada 203x72,5 10 46,30 € 463 € 

Pintura blanca Mega blanc 15 l. 8 15,49 € 123,92 € 

Cola Universal 5 quilos 2 18,95 € 37,9 € 

Tornilleria Bosses grans 10 6,4 € 64 € 

Enlluït de fraguat ràpid”15 quilos 2 16,49 € 32,98 € 

Cinta de carrosser 10 2 € 20 € 

2 fusters (o personal addicional de 

reforç pel muntatge).  

10 dies 1.000 € 2.000 € 

Regletes 3 tomes ** 21 5,99 € 125,70 € 

* Lamiplast S.L. 

** Media Markt 

Pressupost final  10.867,5 € 
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Secció Elements audiovisuals 

En la taula dels elements audiovisuals presentem dos pressupostos 

de lloguer i un altre de compra de material, encara que és un apartat que 

dependrà molt del material disponible per part de l’Espai.  

T9. Llistat general i comparatiu de pressupostos de materials  audiovisuals 

Element Qua
nt. 

PA1*  PA2**  PA3*** Subtotals 

PA1 PA2 PA3 

LCD 50’’ 1 1432 € 1199 € 948,22 € 1432 € 1199 € 948,22 € 

LCD 37’’ 6 823 € 599 € 525,61 € 6584 € 3594 € 3153,66 € 

LCD 32’’ 8 691 € 599 € 311,24 € 4146 € 4792 € 2489,92 € 

LCD 14’’/15’’ 1 189 € 289 € 223,34 € 189 € 289 € 223,34 € 

Suport 
monitor paret 

6  59/60 €   355 €  

Projector de 
vídeo 

3 551 € 499 € 980 € 1653 € 1497 € 2940 € 

Reproductor 
DVD Portàtil  

2 177 € 179 € 119,04 € 354 € 358 € 238,08 € 

Reproductor  
DVD 

18 55 € 39 € 47,29 € 990 € 702 € 851,22 € 

Ordinador  1 570 € 999 € 650 € 570 € 999 € 650 € 

Càmera web 1 55 € 49,50 € 60 € 55 € 49,50 € 60 € 

Auriculars 6 35 € 29,90 € 20,49 € 210 € 179,4 € 122,94 € 

Reproductors 
CD 

3 55 € 35 € 47,29 € 165 € 105 € 141,87 € 

Transport    90 €   90 € 

 Subtotal 16.159 € 14.118,9 € 11909,25 € 

 IVA 16% 25.85,44 € Inclòs 1905,48 € 

 Pressupostos final  18.744,44 € 14118,9 € 13814,73 € 
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Secció Material gràfic 

En l a secció del material g ràfic es mostra un pr essupost f ixe que 

serà apo rtat p er les artistes i inclou m aterial f otogràfic, vi nils i el pape r 

d’empaperar imprés.  

T10. Pressupost material gràfic 

Fotografia 793,52 € Aportació pròpia 

Vinil 676,33 € Aportació pròpia 

Paper empaperar 114 € Aportació pròpia 

TOTAL 1583,85 €  

 

Secció Recursos humans 

Quant a la secció de recursos humans s’inclouen els honoraris de 

les artistes i  l a possible contractació d’ajudants de r eforç i/o estudiants-

becaris en pràctiques d'empresa de la Facultat de Belles Arts de València.  

T11. Pressupost recursos humans 

Honoraris artistes 4.000 €  

Personal per muntatge 
exposició 

2.000 € 2 fusters o personal 

addicional per al 

muntatge dels panells.  

Personal per muntatge 
exposició 

800 € Possibilitat de 2 becaris 

en pràctiques amb 

empresa pel muntatge de 

tota l’exposició. 

TOTAL 6800 €  
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Pressupost final 

El pressupost final es replega a la taula T12. Estos son els resultats 

de l es diferents combinacions dels pressupost de les seccions.  S e 

combina l a se cció d el panel·latge am b l a del s materials audiovisuals, 

sumant-los el m aterial g ràfic, m és els recursos del pe rsonal. D ’ací 

s’extrauen 6 c ombinacions finals de diferents preus amb una su ma extra 

del 15%  en t ots ells que hau ria d’ estar d isponible per  i mprevistos que 

puguen sorgir en la realització del muntatge. 

 

T12. Totals Pressupostos combinats  

Total 1  

 
+15% imprevistos 

66508,49 € Realització vídeos + P1 (Panells) 

+ PA1 (Mat. aud.) + Mat. gràfic + 

recursos humans 76484,76 € 

Total 2  
 
+15% imprevistos 

61882,95 € Realització vídeos + P1 (Panells) 
+ PA2 (Mat. aud.) + Mat. gràfic + 

recursos humans 
71165,39 € 

Total 3 
 
+15% imprevistos 

61578,78 € Realització vídeos + P1 (Panells) 
+ PA3 (Mat. aud.) + Mat. gràfic + 

recursos humans 70815,60 € 

Total 4  

 
+15% imprevistos 

39245,79 € Realització vídeos + P2 (Panells) 

+ PA1 (Mat. aud.) + Mat. gràfic + 

recursos humans 45132,66 € 

Total 5  
 
+15% imprevistos 

34620,25 € Realització vídeos + P2 (Panells) 
+ PA2 (Mat. aud.) + Mat. gràfic + 

recursos humans 39813,29 € 

Total 6  
 
+15% imprevistos 

34316,08 € Realització vídeos + P2 (Panells) 
+ PA3 (Mat. aud.) + Mat. gràfic + 

recursos humans 39463,49 € 
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Finançament 

Cada secció de les abans esmentades, té una entitat que la finança 

i es recull e n l a t aula 13.  E l lloguer o co mpra de l m aterial aud iovisual 

correria a cà rreg de l’EACC, j unt a mb per sonal per a l m untatge de la 

exposició i els honoraris de les artistes. 

Pel que f a al s panells es buscaria f inançament en a judes a l a 

creació ar tística co m ar a Ayudas para la promoción del arte español y 

apoyo a las nuevas tendencias en las artes del M inisteri de C ultura, 

Premis Fundación Arte y Derecho, Premis INJUVE, ent re a ltres, pe r a  

projectes en f ase d e p re-producció. A  pa rt es requerirà l’ajuda d’ una 

entitat patrocinadora que cobrisca la resta de despeses.  

Per un al tre costat recordem que l ’aportació de l es artistes serà, a 

part de l seu t reball, el material gr àfic i objectes personals, a m és de l a 

direcció i supervisió del muntatge.  

Per aca bar podem  co mentar que el  pr ojecte j a ha co mptat a mb 

l’Ajuda per al doblatge i la producció d’obres audiovisuals en 
valencià (Curs 2007-2008. Primer quadrimestre) de l a Universitat 

Politècnica de V alència per la pr oducció del s vídeos del pr ojecte 

mitjançant la qual es van rebre 1.250 euros. 
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T13. Finançament  

 Quantitat Finançament Empresa/Entitat 

Realització dels 
vídeos 

1.250 € Ajuda a la 
promoció dels 
audiovisuals en 
valencià  

UPV (Ja concedida) 

Material 
audiovisual 

(depén del 

material disponible 

al museu). 

PA1  
18.744,44 € 

EACC Lloguer Jovi S.L. 

PA2  

14.118,9 € 

 

EACC Compra del 
material. Media 
Markt. 

PA3  
13814,73 € 

EACC Lloguer 
introaudiovisual 

Panells P1  
40.130,2 € 

Ajuda o entitat 
patrocinadora 

Jovi (inclou 
electricitat i pintura) 

P2  
10.867,5 € 

Ajuda o entitat 
patrocinadora 

Muntatge per part  
de l’EACC. Preu de 
material 

Material gràfic  1583,85 € Aportació pròpia Varies 

Recursos 
humans 

6800 € EACC  
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Aportació de l’EACC 

La t aula se güent, T 14, r ecull de f orma r esumida l ’aportació 

econòmica i de personal de l’EACC que es preveu que es requerirà. Tot i 

això pot ser modificada també per la disponibilitat del material que l’Espai 

puga apo rtar ( com pr ojectors, r eproductors...) i  per t ant no s’ haurien de 

llogar o comprar.  

 

T14. Total aportació econòmica i personal d’EACC  

Material 
audiovisual 

Lloguer entre 

13814,73 € i 

18744,44 € 

Depenent del material disponible per 

part del museu 

Difusió i tríptic 350 € Invitació 

Honoraris 
artistes 

4.000 €  

Personal per 
muntatge 
exposició 

2.000 € 2 fusters o personal addicional per al 

muntatge dels panells.  

Personal per 

muntatge 
exposició 

800 € Possibilitat de 2 becaris en pràctiques 

amb empresa pel muntatge de tota 

l’exposició. 

Total aproximat  Entre 20964,73 € i 25894,44 € 

Total aproximat 
sense material 
audiovisual 

7150 € 
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3.3.6. Cronograma  

El m untatge est à pr evist per a 1 9 laborables i es realitzarà  pel 

propi equ ip de l ’EACC, amb el  co ntracte a mb di ferents empreses o 

ajudants al m untatge q ue s’ encarregaran de t asques específiques i 

contarem amb la previsió del personal de manteniment de l’EACC .  

T15. Cronograma del muntatge de l’exposició 

 Tasca Personal/empresa Durada 

Dies 1-10 Realització d’estructura en 

fusta 

Jovi, Montajes Stands 

S.L. 

7 dies 

Dia 11 Pintura Per especificar. 1 dia 

Dies 12 Col·locació de portes Jovi 2 dies 

Dies 12-13 Punts d’electricitat i 

col·locació de  monitors, 

projectors, reproductors 

Introaudiovisual S.L. 

Jovi 

2 dies 

Dies 13-14 Col·locació de vinils,  Smart Impressions  2 dies 

Dies 15-16 Col·locació de fotografies, 

objectes... 

EACC 1 dia 

Dia 17 Il·luminació i distribució de 

DVD 

EACC 1 dia 

Dia 18 Prova de funcionament de 

l’exposició 

EACC 1 dia 

Dia 19 Documentació fotogràfica Aportació pròpia 1 dia 
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3.4. RECOPILACIÓ EN DVD DELRECORREGUT VIRTUAL DE 
L’EXPOSICIÓ 

El D VD de r ecopilació que p resentem co rrespon a l a 

visualització de la maqueta en 3D  esmentada amb anterioritat (3.3.4). El 

programa emprat (3D Max Studio) ens ha permés realitzar un recorregut 

virtual per  la sa la on l’espectador, co m si  est igués immers en l ’espai 

expositiu, r ealitza u n t rajecte en qu è e ll mateix pot  e legir l’habitació p er 

visitar i visualitzar els audiovisuals exposats.  

 

La navegació pel DVD s’efectua mitjançant diferents menús que 

presenten e ls vídeos de la sa la co rresponent i  les distintes opcions de 

desplaçament per continuar el trajecte. 

 
El r ecorregut co mença a mb l a i ncursió en l ’espai de la p lanta 

baixa, és a dir, la v isió t errenal q ue ens presenta els m embres de l a 

família amb el  nom de pi la i  parentesc. L’ espectador també t é opci ó de  

pujar al segon pis on pot gaudir de la vista aèria per reconstruir visualment 

l’arbre de família i revisar les conclusions del projecte.  

 
3.68a. Menú principal del DVD de la maqueta virtual i recopilació d’audiovisuals del 
projecte. Simulació en 3D. Imatge personal. 
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Els audiovisuals es mostren en l a se ua t otalitat per ò és 

l’espectador qu i d ecidix vo re’ls co mplets o ca nviar de s ala. E ste 

recopilatori i nclou e ls vídeos de la part p aterna r ealitzats per G ema del  

Rey. La duració total aproximada és de 2 hores i 40 min. 

 

 

 
3.68b. Fotograma del trajecte de la vista aèria. Simulació en 3D. Imatge 
personal. 

 
3.68b. Menú del DVD de la maqueta virtual i recopilació d’audiovisuals del 
projecte. Simulació en 3D. Imatge personal. 
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3.5. OBRES EXTRETES DEL PROJECTE  

El projecte Retrat de família, tot i  ser presentat com una e xposició 

completa, està format per peces i elements que poden ser extrets i per si 

mateixa presentar-se com obres individuals.  

L’amplitud del pr ojecte co nformat per  e lements audiovisuals ens 

aporta la poss ibilitat d’ exhibir-los per se parat. Les presentacions de les 

obres a les assignatures del màster al curs 2007-2008 ens han demostrat 

que cadascuna d’estes peces funciona amb independència.  

D’esta m anera pod em co mbinar d iferents aspectes per gene rar 

noves peces. M ostrant així e ls membres per gene racions, e l r etrat de 

cada per sonatge pe r se parat o pr esentant l a di ferenciació ent re la par t 

paterna i la materna.  

Per altra banda la incursió a la temàtica familiar ens ha donat opció 

a l’ampliació de la proposta actual però amb altres obres objectuals sobre 

la família que no estaran reflectides al projecte.   

A continuació mostrem alguns exemples de les obres extretes de la 

primera i  s egona generació i una p eça r etractant l’avi m atern per  les 

seues filles.  

La instal·lació de la primera generació es va realitzar a l’assignatura 

Videoinstal·lacions (veure foto 3.44a i 3.44b). Podem veure tres marques 

amb ci nta adhes iva neg ra qu e co nformen quadr ats representant 

habitacions. C ada quadrat co rrespon a  una  de les germanes. D ins de ls 

dos quadrats de la dreta, el de Gema i Mònica, se situen dos monitors de 

televisió on es visiona la seua immersió a la hipnosi mentre que el de Pili 

roman bui t se nse ca p m onitor s imbolitzant l a se ua n o par ticipació al  

projecte. D amunt de t ots e ls quad rats estan l es engronsadores infantils 

pròpies flotant en l’aire.  
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Els audiovisuals corresponents a l a se gona gener ació, e ls dels 

pares, poden  mostrar-se t ant en u na p rojecció m onocanal c om en una 

videoinstal·lació.  

Amb un ví deo resum de t res minuts de cadascun dels pares, i l’un 

darrere de l’altre, van ser projectats a la mostra realitzada a l’IVAM sobre 

el Màster en Producció Artística.100

Les propostes de les videoinstal·lacions han est at pr esentades a 

les j ornades de po rtes obe rtes del M àster en P roducció A rtística, la 

convocatòria Startpoint 2008 i la fira d’art Fiart 2008 a València.

  

101

                                                             
100 Projecció Máster en Producción Artística. IVAM. 26/04/2008. 

  

 

 

3.65a. Vista general del muntatge sobre la primera 
generació en l’assignatura Videoinstal·lacions. Imatge 
personal. 

 

 

 

3.65b. Vista general del muntatge sobre la primera 
generació en l’assignatura Videoinstal·lacions. Imatge 
personal. 
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En l a pr imera, amb una i ntervenció en la Facultat de B elles Arts, 

plantejàvem el visionat en par al·lel dels dos vídeos en un mateix monitor 

on extrauríem l’àudio amb auriculars. A la convocatòria Startpoint jugàvem 

amb el s vídeos mostrats en m onitors oposats damunt d’ una t aula de 

menjador. Ambdós propostes no es van realitzar finalment. 

A l a darrera proposta, adaptada a  la f ira F iart, hem  r ealitzat una 

derivació de l’anterior instal·lació afegint un quadre original del matrimoni i 

mobiliari de ca sa desg astat pe l se u ú s representant l ’estructura 

matrimonial.  

 

 

De la tercera generació, com un exemple, mostrem una recopilació 

dels àudios de l ’avi matern que ani rien inclosos en un quadr e emmarcat 

amb les tres fotografies descrites al punt 3.1.3.5.1 d’este amb l es seues 

filles.  
                                                                                                                                                                       
101FIART 2008. Fira Internacional d’Art Modern i Contemporàni de València. Fira de Mostres de 
València. 23-28/09/2008. 

 
3.66. Vista general del muntatge sobre la segona generació en 
la Fira d’Art Modern i Contemporani 2008. Imatge personal. 
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Estes obres só n u n exemple de les possibilitats que  ens dona la 

proposta d’ exposició pr esentada ada ptant-les a qu alsevol esp ai se nse 

que perden l’essència del projecte. 

 

 

 

 

                                           

 

 

 
3.67. Dibuix descriptiu de possible muntatge de la tercera generació. Imatge personal. 
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CONCLUSIÓ 

 

En arribar a la fi del projecte donem una mirada cap enrere per fer 

balanç del qu e ha oco rregut en est e any d’investigació. A  banda del s 

canvis que ha so fert la f amília amb l a i ncorporació de m embres i f uturs 

naixements, cal recordar com ha transcorregut la investigació i revisar si 

hem complit els objectius marcats en un inici. 

Pot se r, l es idees preconcebudes des de el  pr incipi so bre la 

realització del retrat han de trencar-se de manera brusca, i així va ser. La 

negació de Pili a participar en el projecte ens va decebre. Per un moment 

vam sentir que e l projecte estava acabat. Des d’aleshores es va marcar 

un punt  de g ir en la m irada q ue t eníem s obre la proposta i e ns vam 

adonar que e l retrat que pr eteníem realitzar era un t reball completament 

personal. Una mirada d’ambdues i de cap altre membre de l a família, per 

tant, ens servia un ica i  ex clusivament per  a l a nost ra co mprensió, 

acceptació i sanació.  

A l a i nvestigació va n have r a ltres contratemps com l a no  

participació de l ’àvia Encarna i  l a seua f illa major per ò, no  obstant a ixò, 

estos esdeveniments han co nstituït un  r eforç del s ignificat de l c aràcter 

familiar. També hem tingut altres sorpreses completament contràries com 

el ficar-se davant de la càmera ha suposat sincerar-se com mai no hav ia 

fet el nostre pare en la intimitat.  

Amb la conversa que mantinguérem amb Mira Berenàveu sobre la 

participació de la família en la seua obra i la nostra, ens va qüestionar si 

creiem que seria factible reunir a tota la família, la paterna i materna, per 

fer una f otografia familiar. El plantejament en si  del projecte desestimava 

esta opció, optant per un r etrat fet de i ndividus que conformen un r etrat 
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grupal. En este es veu r eflectit l a relació que t enim a mb cadascun del s 

membres però des de la individualitat.  

Teòricament est a qüest ió ens remitix a mb l a t endència ca p a l a 

individualització que ha f et que la co l·lectivitat que gaud ia la f amília es 

descompose ca p a per sones amb i nteressos personals. E n est e se ntit, 

hem apor tat una nova  t ipologia de r etrat d’acord a la nost ra si tuació 

familiar act ual amb un joc entre e l co l·lectiu i la p ersona, ent re e ls 

cognoms familiars i e ls noms pròpis i entre l a institució f amiliar i  les 

entitats individuals, a més reflectir  l ’aparició de l es famílies pachwork102

És per això que, a l a fi, hem realitzat este retrat com homenatge a 

tots ells perquè e ns hem nodr it de  la se ua ex periència. A  l’exposició 

, 

aquelles fetes de diferents famílies. La co hesió del retrat ve  donada pe l 

discurs de l es entrevistes que van connectant l es exeriències personals 

en les del grup. Este retrat és vàlid en este moment present per a Gema i 

Mònica però amb possibilitats de canvi en un futur.  

Una altra qüestió que ha marcat la recerca del equilibri entre la part 

materna i  paterna ha  sigut la r ealització de  la h ipnosis. L’ objectiu d’ esta 

era j ustament ar ribar a ixe equ ilibri entre am bdues energies. 

Personalment pense m que s’ ha aconseguit este equ ilibri en e l sentit de 

comprensió i  acceptació dos maneres d’enfrontar-se a la v ida. I  est a 

acceptació ens  du a co nsiderar que som el  que so m pel  r esultat de les 

dos families. 

Amb esta i nvestigació hem r ecabat la h istòria f amiliar i per sonal i 

hem comprovat l a se ua co rrelació am b el  context hi stòric i e ls estudis 

sociològics sobre la família. Esta recerca ens ha dut a l a comprensió de 

l’evolució qu e ha hagut  a E spanya i que e ns ha per mès viure en una 

societat de ben estar ac onseguida per  les generacions anteriors amb el  

seu esforç i sofriment.  

                                                             
102 Elisabeth Beck-Gersheim. 2003, p. 81. 
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s’exemplifica amb les estampes realitzades al pis superior al qual sols es 

pot accedir mitjançant la primera i segona generació, és a dir, sols podem 

agraïr quan ens fiquem al seu lloc i sabem d’on venim. 

Per a ltra banda, s i r eflexionem en l a par t m aterial de projecte, 

comprovem que hi  ha una co rrelació e n l ’estudi t eròric. A  més 

destacaríem que t ot i  se r un pr ojecte de gr ans dimensions hem 

aconseguit r ealitzar una projecció real en l ’espai esp ecífic seleccionat. 

L’exposició és materialitzable, maleable, adaptable i ober t a l ’hora de l a 

seua exposició, en este o altres espais. Açò ens dona pas emprendre una 

tasca de difusió en diferents exposicions que ens pronostica que sols hem 

abordat l’inici del projecte.  

Pot se r per  al guns membres de l a f amília s iga incomprensible el  

perquè h em r ealitzat est e r etrat. E ncara que no co mpartixquen est e 

mètode estan ací reflectir ja que formen part de la família. La mare d’Ana 

Casas, amb el seu treball Àlbum (p. 70), li comenta a l a seua filla que no 

entén el perquè realitza el seu diari. La nostra justificació, com l a d’esta 

artista és,  la n ecessitat d e co nfigurar la i dentitat i  es tà l ’hem co nstruït 

mitjançant la identificació família. Amb este treball hem aconseguit ubicar-

se dins de la família i reconèixer qui forma part del nostre retrat, per tant 

coneguem un poc més la nost ra f amília i en  definitiva de n osaltres 

mateixa.  
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