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1. El fet de marcar l’espai amb la corda s’associa sobretot a l’art de Fred Sandbak, però és una eina o  
un procediment present en l’obra d’artistes molt diversos, com ara Cecilia Vicuña.

2. Chrissie Iles, Kristine Stiles, Gary Indiana i Robert Fleck (ed.): Valie Export: Ob/De+Con(Struction). 
Filadèlfia: Goldey Paley Gallery (Moore international discovery series), 2004.

En els anys 1972 i 1973, Àngels Ribé va fer a Barcelona una sèrie de fotogra- 
fies en blanc i negre amb variants de triangle disposades en un espai real 
i posteriorment fotografiades. En alguna d’aquestes peces, un triangle traçat 
amb corda uneix la banda interior d’unes parets; en d’altres, com ara 3 punts 2, 
la mateixa Ribé forma el costat perpendicular d’un triangle rectangle i la seva 
ombra n’és la base. A 3 punts 3, una sèrie de cinc còpies, Ribé torna a fer 
servir el seu cos contra una paret en blanc, i el converteix en el costat verti-
cal dels triangles isòsceles, escalè i agut. Aquestes obres existeixen com 
a fotografies, però aquesta no és la categoria que les descriu millor; al cap 
i a la fi, el que hi destaca no és la fotografia com a mitjà artístic específic.  
De tota manera, tampoc sembla adequat considerar-les documentació d’una 
performance, encara que en algunes de les peces l’artista hi sigui present.  
En realitat, fins i tot en altres obres on apareix Àngels Ribé, l’efecte no és el 
d’una performance, ni tan sols si acceptem que l’art de la performance no de-
mana necessàriament un públic. El que sí podem dir és que Ribé ha establert 
alguna cosa –una relació, una demostració– en un espai i un moment deter-
minats i ho ha fet amb línies reals o virtuals. I és aquesta «cosa» elusiva, que 
abasta i trasllueix les relacions entre l’àmbit corporal, l’espacial i el geomètric, 
el que caracteritza la naturalesa de l’obra.1 En aquells mateixos anys, a Viena, 
Valie Export creava una altra sèrie fotogràfica, Körperkonfigurationen (Confi-
guracions del cos, 1982), en què ella mateixa apareixia en diferents posicions 
–supines o verticals–, que es combinaven amb estructures i espais arquitectò-
nics determinats. Així s’establia un contrapunt entre la geometria monumental 
de l’entorn i l’adaptabilitat i la materialitat del cos. En la presentació d’aquest 
projecte, Valie Export definia aquesta fusió entre l’aspecte corporal i el social 
en un sentit ampli: «Com a postures plàstiques, com a quadres i escultures 
vivents, les meves fotografies de configuracions corporals no tenen a veure 
només amb la figura en el seu doble vessant (geomètric i humà), sinó amb la 
sociografia i la història cultural. […] Les disposicions de les postures corpo-
rals són una expressió de les condicions internes.»2 Podem qualificar també 
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aquesta pràctica d’intermediàtica, en la mesura que es representava d’en- 
trada la contraposició de cos i arquitectura i després es fotografiava. Ara bé,  
tal com passa en la sèrie d’Àngels Ribé, aquest caràcter intermediàtic no  
permet qualificar l’obra de «fotogràfica» ni considerar que se centra principal-
ment en les possibilitats estètiques d’aquest mitjà.3

El 1976, l’artista portuguesa Helena Almeida va crear una altra sèrie fotogrà-
fica on apareixia el seu cos. El títol del conjunt és Pintura habitada, i les peces 
que el componen mostren el que podríem anomenar «situacions» d’ocupació 
espacial, en què l’opacitat de la pintura blava anul·la en alguns casos la trans-
parència o la il·lusió de la profunditat de la fotografia. En algunes d’aquestes 
obres, la forma geomètrica d’un bastidor –el suport de les teles– «emmarca» 
l’artista, que apareix dins de la geometria que la conté i de la qual posterior-

Brückendreieck Var. A (de la sèrie  
Körperkonfigurationen) de Valie Export, 1982 
Archiv VALIE EXPORT; cortesia de la Charim Galerie, Viena

Pintura habitada (d’una sèrie de 
set fotografies) d’Helena Almeida, 1976 
Col·lecció de Mário Teixeira da Silva

3. Dick Higgins defineix així l’art intermediàtic: «En l’art intermediàtic, els diferents mitjans es fusionen
conceptualment i deixen de ser distingibles. En l’art multimèdia, en canvi, els diversos mitjans poden
distingir-se fàcilment, tot i que es produeixin de forma simultània.» Citat a Roswitha Müller: Valie Export.
Fragments of the Imagination. Bloomington: Indiana Press, 1994, p. 207.
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4. Vegeu per exemple Stephen Snoddy: Ideas & Attitudes. Catalan Conceptual Art 1969–1981. Man-
chester: John Hansard Gallery i Cornerhouse Press, 1994; Pilar Parcerisas: Conceptualismo(S) poéticos, 
políticos y periféricos. En torno al arte conceptual en España, 1964-1980. Madrid: Akal, 2007; Rosa 
Queralt: El arte sucede. Origen de las prácticas conceptuales en España, 1965-1980. Madrid: Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2005; Lluís Utrilla: Cròniques de l’era conceptual. Madrid: Edicions 
Robrenyo, 1980; Antoni Mercader, Pilar Parcerisas, Valentín Roma (ed.): El Grup de Treball. Barcelona: 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona,1999; Idees i actituds. Entorn de l’art conceptual a Catalunya, 
1964-1980, Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona, 1992 [cat. exp.]; Abel Figueres: «Catalan Concep- 
tual Art, the Conceptual Art of the South», Catalònia, núm. 28, 1992. 

ment s’absenta. De fet, hi ha una narrativa implícita en què Almeida «aban-
dona» el marc referencial del bastidor. I, com que el bastidor és el suport, 
aquesta sèrie afirma i rebutja alhora el «suport» de la tela, sinècdoque de 
l’obra, el signe de la qual és l’ús que fa l’autora de la pintura opaca, blava  
o negra, sobre la superfície de la imatge. L’ocupació de l’espai per part  
del cos no té cap misteri, però aquesta ocupació de la pintura planteja una 
mena de relació diferent: la de l’artista «dins» de l’obra i, al mateix temps,  
la de l’obra que habita l’artista.

Així doncs, tenim tres artistes que van treballar al mateix temps, a Barcelona, 
Viena i Lisboa, i que, tot i que probablement no es coneixien, en un moment 
històric determinat van decidir fer servir el mitjà fotogràfic, i van incorporar 
la seva imatge en l’obra, en comptes de basar-se en models. En general van 
investigar en el seu art, amb les imposicions del mitjà triat per cadascuna,  
les relacions entre el món corporal i l’immaterial, entre l’espai fenomenològic  
i l’espai de representació. El context artístic del qual sorgia Àngels Ribé 
era el conceptualisme català; en el cas de Valie Export, el punt de partida era 
l’accionisme vienès, i pel que fa a Helena Almeida, va començar amb la 
pintura quan era estudiant de l’Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, 
i a principis dels setanta va reorientar la seva obra cap a l’art intermediàtic.

Si menciono aquestes tres artistes no és pas per comparar-les. Les uneixen 
les circumstàncies cronològiques, el fet d’haver nascut en dates similars, 
l’adopció de les variades possibilitats de l’art intermediàtic i l’interès per certes 
temàtiques. Des del punt de vista de la història de l’art, sembla més adequat 
comparar-les amb altres contemporanis seus i amb els moviments artístics 
concrets amb les quals se les identificava.4 Algunes obres d’Àngels Ribé dels 
anys setanta són properes al treball de Francesc Torres, amb qui Ribé va coin-
cidir en diverses exposicions durant el temps que va viure a Chicago, i pos-
teriorment a Nova York. Ara bé, en el context d’aquest article, on la reflexió 
històrica de partida és una mica diferent, prefereixo centrar-me en la identitat 
de totes tres com a dones artistes. 

No cal dir que, en la crítica d’art, qualsevol referència a la categoria de «dona 
artista» suscita d’immediat la qüestió de per què volem aplicar-la al tema 
analitzat, que en aquest cas és l’obra d’Àngels Ribé del període 1969-1984. 
La designació de «dona artista» no és tan òbvia com la d’«artista feminista», 
un terme que denota una presa de posició política que es manifesta en 
l’obra i que defensa la mateixa artista. És una simple descripció, o més ben 
dit, és una circumstància i al mateix temps un llast, tant si la mateixa artista 

Brückendreieck Var. A (de la sèrie  
Körperkonfigurationen) de Valie Export, 1982 
Archiv VALIE EXPORT; cortesia de la Charim Galerie, Viena
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5. Vegeu-ne el destacable estudi d’Anne Middleton Wagner: Three Artists (Three Women). Modernism,  
and the Art of Hesse, Krasner and O’Keeffe. Berkeley i Los Angeles: University of California Press, 1996.

6.  A més de l’anàlisi sociològica clàssica de Howard Becker (Art Worlds, Berkeley i Los Angeles:  
University of California Press, 1982), vegeu un altre estudi més recent de Sarah Thornton: Seven Days  
in the Art World. Nova York: W.W. Norton, 2008.

n’és conscient com si no.5 Sigui com sigui, qualsevol reflexió sobre l’obra de 
les artistes en actiu des de finals dels seixanta ha de tenir en compte tot un 
ventall de circumstàncies històriques, polítiques, econòmiques i culturals, en 
què l’exclusió o la marginació de les dones artistes és només un factor entre 
d’altres, tot i que prou ben documentat.

El que ens interessa no és tant que l’artista sigui una dona (normalment blan-
ca), sinó si ocupa una posició central o suposadament perifèrica. Fins no fa 
gaire, hi havia molt poques ciutats que poguessin considerar-se capitals inter-
nacionals de l’art, i de les que hi havia, Nova York era el centre inqüestionable 
de la legitimació, el súmmum de la visibilitat. Els processos que condueixen 
a la legitimitat artística impliquen necessàriament un seguit d’institucions i de 
discursos que mantenen entre si una complexa imbricació.6 Podem esmentar, 
per exemple, els museus, les galeries i altres centres expositius, les cases 
de subhastes, les editorials especialitzades en art, els crítics, els programes 
acadèmics i, finalment, els mercats existents. La situació de Nova York com a 
centre mundial de l’art, nucli d’artistes, de moviments i de crítica, es remunta 
històricament al període posterior a la Segona Guerra Mundial, època en què 
Estats Units va ascendir a la posició de potència imperial i el seu art va rebre 
la fèrtil influència dels artistes europeus que s’hi havien traslladat durant la 
guerra. Si aquesta hegemonia cultural nord-americana ja va posar els artistes 
de la resta del món en una situació clarament desavantatjosa en termes de  
reconeixement internacional, les seves conseqüències van ser especialment 
nefastes per a la carrera (o la visibilitat internacional) de les dones. Quan  
parlem d’artistes com la vienesa Maria Lassnig (1919), Meret Oppenheim 
(1913), Carol Rama (1918) i Lygia Clark (1920) –austríaca, suïssa, italiana  
i brasilera–, podem preguntar-nos quin tractament crític haurien rebut en cas  
de viure a Nova York. No oblidem, però, que Louise Bourgeois, resident nova-
iorquesa durant dècades, passava dels setanta anys quan va començar a ser 
reconeguda com a figura «important».

Amb això no pretenc negar la influència del lloc d’origen en les vicissituds de 
la producció artística, ni deixo de considerar com a factor significatiu el con-
text artístic immediat on se situa cada artista. L’obra d’Àngels Ribé en la prime-
ra meitat dels setanta s’emmarca clarament en la recerca del conceptualisme, 
però el fet de situar-se dins d’un moviment artístic concret no anul·la la marca 
de gènere i les conseqüències materials de ser dona. Sigui com sigui, tot i que 
l’evolució d’aquesta entitat que coneixem com a «món de l’art» ha acabat fent 
visibles l’obra d’artistes fins ara desconegudes, no podem evitar preguntar-nos 
quantes n’hi ha que no han estat encara descobertes. 

35

7. Després d’haver treballat a París, Àngels Ribé va viure durant un temps als Estats Units, concretament  
a Nova York i a Chicago, i va participar en diferents exposicions en una i altra ciutat. El 1980, però, es  
va establir novament a Barcelona i ja no va tornar als Estats Units.

8. Aquesta recuperació dels artistes de fora d’Estats Units, i especialment de les dones, va començar  
amb l’organització d’algunes grans exposicions col·lectives. Algunes de les més influents, com la mostra 
Information, compilada per Kynaston McShine per al MoMA el 1968, incloïen artistes d’Amèrica Llatina, 
Escandinàvia, Itàlia, Alemanya i Gran Bretanya; en aquest cas, dels 91 artistes representats, tres eren 
dones. Una exposició novaiorquesa més recent i que oferia una representació internacional encara  
més àmplia és Global Conceptualism: Points of Origin 1950–1980s, amb un catàleg editat per Luis  
Camnitzer del Queens Museum of Art, Nova York, 1999.

En gran mesura, doncs, el redescobriment de les dones artistes és el resultat de 
la globalització de l’art i dels seus mercats. En els últims temps han sorgit nous 
centres artístics per tot el món, i la majoria, si no tots, disposen de les institucions 
i dels mecanismes necessaris, tot i que en diferent mesura (el puixant món artís-
tic de Reykjavik no es pot comparar ni en escala ni en capital amb el de Pequín). 
En qualsevol cas, la globalització del món artístic i el de les noves tecnologies 
que n’han acompanyat l’expansió, la multiplicació de les institucions artístiques 
contemporànies i la proliferació de grans exposicions, biennals, triennals o fires 
d’art comercials, fan que ara sigui menys complicat que abans ser artista a Espa-
nya, Turquia o Finlàndia. Com la marea que alça els vaixells, la gran expansió dels 
centres i els mercats artístics ha donat més visibilitat a les artistes, vives i mortes. 

Un altre factor encara més significatiu que ha afavorit aquest reconeixement  
tardà de tantes dones artistes ha estat la influència de la història de l’art i la 
crítica feministes, que ha conduït a l’organització d’exposicions (com la que 
ara ens ocupa) dedicades a dones artistes, moltes d’elles desconegudes fora 
del seu país i del seu entorn cultural. Així, algunes de les grans exposicions 
col·lectives més recents, com és el cas d’Inside the Visible i WACK als Estats 
Units, Elles a París, Donna: Avanguardia femminista negli anni’70 a Roma i 
Female Trouble a Munic, han estat fites importants en la Llarga Marxa de les 
dones artistes, i sens dubte en seguiran moltes altres.

És en aquest context canviant que una historiadora nord-americana de l’art, com 
ara jo mateixa, ha arribat a conèixer l’obra d’artistes que rarament o mai havien 
exposat a Nova York, que no havien figurat en esdeveniments de prestigi inter-
nacionals com la documenta, i que fins ara no havien estat objecte de la crítica 
anglòfona.7 El reconeixement tardà de la seva obra no exclou un sentiment 
personal de vergonya, paral·lel al que m’inspira el fet que, mentre que la majoria 
d’artistes europeus sabien què passava als Estats Units, pocs artistes o crítics 
nord-americans podien dir el mateix del que passava a Europa. I no cal dir que, 
així com un artista català pot arribar a dominar tres o quatre idiomes, els erudits 
anglòfons solen ser molt menys cosmopolites en aquest sentit. Les conseqüèn-
cies de tot això són múltiples, i la principal és la primacia d’artistes nord-ameri-
cans en les ressenyes anglòfones de l’art dels seixanta. Àngels Ribé, doncs,  
és un exemple més de les dones artistes que s’han incorporat fa poc al repertori  
de les figures reconegudes, i que amb el seu art plantegen noves preguntes 
sobre el posicionament –la cartografia– de l’art posterior als seixanta, ara que 
hem començat a situar-lo en un marc internacional.8



36

9. La ressenya de l’art posterior als anys seixanta que fa Michael Archer a Art Since 1960 (Londres: 
Thames & Hudson, 1997), inclou molt poques dones i molt pocs col·lectius o artistes que no siguin dels 
Estats Units. Passa el mateix amb altres estudis del conceptualisme. De fet, els únics indicis d’una  
visió alternativa els trobem fora dels relats «oficials», com ara en el catàleg de la mostra Inside the Visible:  
An Elliptical Traverse of Twentieth Century Art in, of and from the Feminine (Cambridge: MIT Press, 
1995, editat per Catherine de Zegher) o en l’estudi de Lea Vergine: L’Autre moitié de l’avant-garde:  
1910-1940. Femmes peintres et femmes sculpteurs dans les mouvements d’avant-garde historiques 
(París: Les Femmes, 1982).

10. En la seva obra Conceptual Art (Londres: Phaidon, 1999), Tony Godfrey assenyala l’absència d’artis-
tes dones, i en el capítol titulat «Where Were They? The Curious Case of Women Conceptual Artists» 
analitza conjuntament el treball de Susan Hiller, Ana Mendieta, Annette Messager, Adrienne Piper, Martha 
Rosler i Hannah Wilke. La seva anàlisi, però, no respon la pregunta que ell mateix ha plantejat ni caracte-
ritza adequadament l’obra d’aquestes artistes. En un catàleg excel·lent, A Minimal Future? Art as Object 
1958-1968, que engloba quaranta artistes, només hi surten set dones, i a In Reconsidering the Object of  
Art: 1965–1975 (Los Angeles: The New Museum of Contemporary Art, 2004), només hi ha set dones entre  
els 55 artistes representats.

D’altra banda, pel que fa al gènere, si haguéssim d’establir una cronologia 
de les artistes actives en els anys que van de 1968 a 1980, una mena  
d’«instantània» artística, ¿quina forma tindria? Aquesta descripció, ¿com 
alteraria els relats «oficials» sobre l’art d’aquest període? Em refereixo als 
discursos de la història, la crítica i la museologia sobre els principals corrents 
artístics posteriors a l’art pop, és a dir, el minimalisme i el conceptualisme.  
I si aquesta visió se centrés especialment en les pràctiques observades en  
les artistes que fan servir mitjans diferents de la pintura de cavallet i l’escul-
tura tradicionals, ¿quin aspecte tindria aquesta configuració retrospectiva? 
¿Conduiria a un relat diferent sobre l’art (relativament) recent?9 Té alguna  
justificació heurística el fet de centrar-nos en dones concretes, al marge del 
seu entorn artístic? El fet de plantejar aquestes preguntes no implica que  
tinguin una única resposta, o que ni tan sols en tinguin alguna, però almenys  
ens ajuda a fer visibles les decisions classificatòries, discursives i econò-
miques que configuren els relats de la història de l’art.

És cert que aquesta òptica només ens oferiria alguns exemples en la produc-
ció artística emparada per la rúbrica del minimalisme, i un nombre reduït de 
dones que treballaven internacionalment en l’àmbit del conceptualisme. Les 
ressenyes anglòfones oficials del minimalisme i el conceptualisme recullen 
algunes excepcions notables, com la d’Agnes Martin i la de Hanne Darboven, 
que han arribat a ser tan conegudes com els seus col·legues masculins. En 
conjunt, però, les dones artistes no han estat especialment visibles, encara 
que això pot ser fruit de la posició de l’art nord-americà com a producció 
representativa.10 Anecdòticament, sembla que les dones artistes han tingut 
més presència en corrents artístics com el de Fluxus, que anava més enllà de 
les fronteres d’un país, tenia un plantejament internacional, polivalent i inter-
mediàtic i criticava explícitament el caràcter de mercaderia de l’objecte artístic. 
Tot i així, mentre que algunes de les artistes vinculades a Fluxus (com ara Yoko 
Ono, Carolee Schneemann, Shigeko Kubota o Allison Knowles) podrien entrar 
en la meva descripció cronològica, l’emergència de dones artistes en aquell 
període, i la influència que va tenir el ressorgiment mundial dels feminismes 
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11. Rita Felski: Beyond Feminist Aesthetics. Feminist Literature and Social Change. Cambridge:  
Harvard University Press, 1989, p. 167.

12. Vegeu-ne, per exemple, l’article «The Feminist Avant-Garde: A Radical Transformation», a Donna: 
Avantguardia femminista negli anni’70, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma, 2010 [cat. exp.].

13. Tamar Garb: Sisters of the Brush. Women’s Artistic Culture in the Nineteenth Century. New Haven: 
Yale University Press, 1994.

14. De manera semblant, l’apel·latiu honorífic dels «antics mestres» adquireix un significat molt diferent  
quan es feminitza, tal com indica el títol de Griselda Pollock i Rozika Parker: Old Mistresses. Women,  
Art and Ideology. Nova York: Pantheon, 1979. [En anglès, la paraula masters, «mestres», esdevé en  
femení mistresses, que significa, entre altres coses, «amants», «amistançades». N. de T.]

en la seva pràctica, no estan necessàriament relacionades amb Fluxus ni amb 
cap altre moviment artístic establert. El que passa és més aviat que el ressor-
giment del feminisme, i la formació d’un moviment semblant al que Rita Felski 
ha anomenat «l’esfera pública feminista» o «l’esfera contrapública feminista», 
van modificar inevitablement les condicions i les circumstàncies del món 
artístic i la naturalesa i les condicions de la creació: «A diferència de l’esfera 
pública burgesa, l’esfera pública feminista no busca una universalitat repre-
sentativa sinó que planteja una crítica als valors culturals des del punt de vista 
de les dones, enteses com un grup marginal dins de la societat. En aquest 
sentit, constitueix una esfera contrapública o parcial […]. Ara bé, en la mesu-
ra que és una esfera pública, els seus arguments s’adrecen cap a l’exterior, 
cap a la disseminació de les idees i dels valors feministes en el conjunt de la 
societat.»11 ¿Vol dir això que està justificat postular una divisió entre l’art que 
han fet les dones abans i després del moviment feminista? ¿Podem dir, a més, 
que les trajectòries d’artistes com Àngels Ribé s’inscriuen en el que Gabriele 
Schor ha definit com «avantguarda feminista» i poden ser estudiades indepen-
dentment de l’obra dels seus contemporanis masculins?12

Encara que deixem de banda momentàniament el concepte d’avantguarda 
feminista, el fet d’establir una entitat discursiva com la de l’«art fet per  
dones», tal com s’ha proposat de diverses maneres des del segle xviii, de-
sestabilitza el llenguatge normatiu de la història i la crítica de l’art, si més  
no perquè en fa visibles les exclusions. O no. I és que, com ha demostrat 
eloqüentment Tamar Garb, la categoria d’art féminin postulada a la França 
del segle xix mai no va ser conflictiva ni transgressora, tot i que va afavorir 
l’activitat professional i l’èxit ocasional d’algunes artistes concretes.13 Així  
mateix, una altra noció més recent, com la d’écriture féminine en literatura 
(associada a teòriques i filòsofes com Hélène Cixous, Julia Kristeva, Luce 
Irigaray o Monique Wittig) ha estat criticada per la seva presumpta descon-
nexió d’altres moviments socials que no necessàriament inclouen la femini- 
tat en els seus discursos i programes. 

Paradoxalment, aquesta desestabilització de les categories epistemològi- 
ques (classificació, estil, cronologia, moviment artístic) explica que la cate-
goria de les «dones artistes» o la de l’«art fet per dones» quedin excloses 
a priori de termes universals i no marcats com són el d’«artista» o el d’«art».14 
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15. Sobre aquesta qüestió, vegeu Anne Middleton Wagner: Three Artists (Three Women). Modernism, 
and the Art of Hesse, Krasner and O’Keeffe, op. cit. 

16. Valie Export: «Women’s Art: A Manifesto» a Helena Reckett i Peggy Phelan (ed.), Art and Feminism. 
Londres: Phaidon, 2001, p. 206.

17. Pilar Parcerisas: «De la naturalesa a la naturalesa», Fina Miralles: de les idees a la vida, Museu d’Art 
de Sabadell, 2001 [cat. exp.]. 

Tal com passa amb l’exclusió històrica de les dones de la categoria universal 
de ciutadà, la no universalitat de la dona artista es fa evident quan se l’esmen-
ta amb aquesta denominació particular, el terme marcat.15 Amb això vull dir 
que designacions històriques com les d’art féminin, o écriture féminine, han 
funcionat més sovint com a estructures de contenció que com a fissures de 
l’ordre simbòlic.

Per aquest motiu, qualsevol consideració del treball de les dones artistes a 
partir dels anys 1968-1969 (dates que són també una fita política internacio-
nal) ha de començar pel feminisme, fins i tot abans de tenir en compte les 
característiques específiques d’una obra d’art determinada. La identificació 
d’artistes concretes amb el feminisme, o els diversos intents d’inventar un «art 
feminista», són menys importants en aquest context que la profunda influèn-
cia del moviment de dones en si mateix, que entre altres coses va oferir nous 
topoi, noves percepcions, nous temes, per als quals les dones artistes van 
inventar nous llenguatges. Com va escriure Valie Export el 1972, a «Women’s 
Art: A Manifesto»: «[…] la transferència de la situació específica de les dones 
al context artístic introdueix signes que d’una banda proporcionen noves ex-
pressions i nous missatges artístics, i de l’altra modifiquen retrospectivament 
la situació de les dones.»16 Ara bé, aquesta «transferència» de la condició  
de les dones a l’àmbit artístic no té relació necessàriament amb un contingut 
concret i, tot i que en alguns gèneres artístics (com ara la performance) hi 
predominen les dones, no té a veure tampoc amb una forma particular.

Una de les seqüències incloses en la sèrie fotogràfica Relacions (1975),  
de Fina Miralles, és un panell vertical format per quatre imatges i titulat  
«Relacions del cos amb elements naturals: el cos cobert de palla», que des-
criu la transformació de l’autora en una dona-arbre. Aquesta obra estava  
inclosa en l’exposició de Fina Miralles a la Sala Tres de Sabadell d’aquell ma-
teix any. En un article publicat en el catàleg, Pilar Parcerisas analitza diversos 
temes, com ara el Costumari català de Joan Amades o la política artística de 
Sabadell i la del Grup de Treball, com a factors que van contribuir a donar 
forma a l’obra de Fina Miralles.17 Una fotografia de 1979 de Birgit Jürgenssen, 
en color i sense títol, representa un tema curiosament similar –la dona com  
a arbre–; d’altra banda, no cal dir-ho, aquí també és la mateixa artista la que 
esdevé una dona-arbre. Aquestes són peces puntuals en el conjunt de l’obra 
de les seves autores, mentre que les variacions d’Ana Mendieta on ella ma-
teixa apareix fusionada, submergida, impresa o inscrita en entorns naturals 
–mar, terra, arbres, flors, fang, etc.– formen part d’una sèrie més extensa. 
Les al·lusions de Jürgenssen es vinculen específicament amb el folklore i les 
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llegendes del nord d’Europa i amb una determinada crítica feminista de la dona 
entesa com a natura, mentre que la presentació que fa Mendieta de si mateixa 
en la seva sèrie, tot i ser també feminista, es basa en una complexa combina-
ció de rituals míticoreligiosos propis de les cultures pre-colombines i hispanes.

L’historiador de l’art Erwin Panofsky va encunyar el terme «pseudomorfisme» 
per descriure el risc d’admetre que obres d’art visualment similars entre si 
han de tenir necessàriament una relació substancial. Tot i això, quan veiem 
que en una determinada conjuntura històrica (és a dir, el període des de finals 
dels seixanta i la dècada posterior), les artistes d’una i altra banda de l’Atlàn-
tic, sense conèixer en general les produccions respectives, semblen haver
adoptat determinats topoi i tropos, determinades simbolitzacions del cos,  
determinades presentacions de l’artista com a tema, determinades anàlisis 
semiòtiques del cos femení, ¿hem de considerar-ho una simple coincidència? 
¿O hem de concloure que els topoi sincrònics que tan sovint estan presents 
en l’art de les dones confirmen la nostra intuïció que les ressenyes «oficials» 
de l’art d’aquest període, des del minimalisme (amb el seu elenc gairebé exclu- 
sivament masculí) fins al conceptualisme i els moviments posteriors, són par-
cials i incorrectes? ¿És possible que les distincions formals basades en el 
mitjà, i que ens duen a considerar per exemple la pràctica de la performance 

Relacions. Relacions del cos amb elements naturals: el cos cobert de palla de Fina Miralles, 1975
Col·lecció MACBA. Procedent del Fons d’Art de la Generalitat de Catalunya
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18. Vegeu per exemple el relat lineal sobre la producció artística dels setanta a Art Since 1900. Modernism,
Antimodernism, Postmodernism, obra en dos volums de Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois
i Benjamin H.D. Buchloh. Londres: Thames & Hudson, 2004, on gairebé no apareixen dones.

independentment d’un i altre «isme», comportin una simplificació i homoge-
neïtzació de l’àmbit artístic? ¿És possible que el «control», la «historització» 
o la institucionalització de l’art d’aquest període exigeixin la repressió de les
obres més heterodoxes, multivocals i experimentals de les dones artistes,
fins i tot en les suposades avantguardes (o neoavantguardes), una repressió
que també podria considerar-se una absència estructuradora?18 Val la pena
que ens plantegem aquestes preguntes, si més no perquè ajuden a desmun-
tar el supòsit que la fama (o l’obscuritat) relativa dels artistes integrats en un
moviment artístic determinat reflecteix una simple meritocràcia o, encara pitjor,
indica que les dones artistes tindran sempre menys probabilitats d’assolir un
estatus «destacat».

Untitled (Silueta Series, Mexico) 
d’Ana Mendieta, 1973
The Estate of Ana Mendieta; cortesia  
de la Galerie Lelong, Nova York

Untitled de Birgit Jürgenssen, 1979
Estate Birgit Jürgenssen
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En un text publicat originalment el 1976, Anne-Marie Sauzeau Boetti asse-
nyalava que la dona artista, subjecte feminista implícitament o explícitament, 
ocupa una posició que ella anomena «incongruent»: «La relació [de la dona 
artista] amb la tècnica i el camp artístic a què s’enfronta, el seu llenguatge, 
canvien quan aconsegueix simbolitzar aspectes de la vida que històricament 
havien estat silenciats (i protegits) durant massa temps. L’artista llavors acce-
deix al doble espai de la incongruència, i amb això vull dir que encara pot ser 
interpretada i valorada amb els criteris culturals de l’avantguarda, la qualitat 
formal, etc., però també amb altres criteris, com a fita d’una cultura aliena, en 
relació amb altres valors i esquemes mentals. […] També és cert que aquesta 
creativitat recuperada no pot existir en un estat pur, fora de la història, ja que 
totes les cultures exiliades a l’ombra depenen d’una revolució que els prepari 
el camí.»19 Aquest text d’Anne-Marie Sauzeau Boetti ofereix interessants paral-
lelismes amb alguns escrits de Lucy Lippard, especialment dels anys setanta, 
quan aquesta autora, que ja era una feminista compromesa, va analitzar l’obra 
de dones artistes que exposaven en el marc del conceptualisme. En el seu ar-
ticle per al catàleg de l’exposició Style and Process, comissariada per Marina 
Urbach el 1976 i amb una presència inusitada de dones (deu de trenta), entre 
les quals hi havia Àngels Ribé, Lucy Lippard especulava sobre la relació del 
gènere amb el llenguatge presumptament neutre del conceptualisme. Refe-
rint-se a les declaracions de Marina Urbach, segons la qual el col·lectiu expo-
sat es caracteritzava per la «manca d’estil», la «incoherència intencionada» i la 
«visió tangencial», Lucy Lippard va relacionar aquests trets amb l’ascensió del 
feminisme: «Una de les coses que aquestes artistes semblen tenir en comú  
és una curiosa fragmentació o disjunció que des d’un principi vaig observar i 
que continuo observant sobretot en l’obra feta per dones. No utilitzo la paraula 
fragmentació amb un sentit negatiu, sinó com una forma d’assenyalar l’exis-
tència d’una xarxa, una trama de connexions, significats i associacions subtils, 
tant visuals com verbals.»20

La noció d’«incongruència» d’Anne-Marie Sauzeau Boetti i la de «disjunció»  
de Lucy Lippard són intuïcions de la desigualtat present en la producció
general del conceptualisme. Tal com suggereixen aquestes dues autores, 
l’existència d’aquesta desigualtat suscita la qüestió de la diferència en un 
tipus de producció artística que, en els seus supòsits i procediments, sembla 
que s’oposi a les distincions de gènere. D’altra banda, la freqüència amb què 
les dones artistes fragmenten les representacions del cos (sovint només  
utilitzen les mans o la cara) confirma les observacions de Lucy Lippard, que 
resulten especialment aplicables a una gran part de l’obra de Ribé dels anys 
setanta i posteriors. 

19. Anne-Marie Sauzeau Boetti: «Negative Capability as Practice in Women’s Art», Studio International,
núm. 191 (gener-febrer de 1976), p. 24-26. Reproduït a Helena Reckett i Peggy Phelan (ed.): Art and
Feminism, op. cit., p. 213-214.

20. Lucy Lippard: «The Magnetism of Fragmentation», Style and Process, Fine Arts Building, Nova York,
1976, p. 10 [cat. exp.].
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21. Felski, op. cit., p. 94.

22. Ibíd., p. 95.

De fet, fins i tot les obres d’Àngels Ribé que podrien semblar més en conso-
nància amb el treball contemporani dels homes conceptualistes, hi ha face-
tes que conviden a una lectura feminista. A la sèrie fotogràfica Vilanova de la 
Roca (1972), per exemple, on apareix la mateixa Ribé dreta, d’esquena a la 
càmera, dins de recintes tancats i anònims, fins i tot enganxada a la paret, hi 
ha una limitació invisible. Com es veu en les Configuracions corporals de  
Valie Export, en aquestes obres es pot entendre que el cos ocupa un espai o 
bé que hi està sotmès. En totes les variacions en què el cos d’Àngels Ribé se 
situa en un entorn construït, hi ha implícita la idea que la relació de la dona 
amb l’espai arquitectònic i social està absolutament determinada, condiciona-
da inevitablement pel fet de la diferència sexual. En aquest sentit, no deixa  
de ser significatiu que en les obres que situa en espais «naturals» (la platja  
o el camp), Ribé poques vegades hi apareix.

La instal·lació de 1977 Can’t Go Home és excepcional en molts sentits,  
i no només pels aspectes clarament «personals», per no dir confessionals. 
Can’t Go Home, que combinava una projecció de diapositives, un component 
sonor i una sèrie de textos escrits, la va fer Àngels Ribé abans de tornar a 
Barcelona. Els plantejaments autobiogràfics o marcadament subjectius són 
molt característics de l’art feminista dels setanta, però els procediments de 
treball de Ribé, determinats pel conceptualisme, són més freds i objectius, 
a més de decididament impersonals, com ho demostra el fet que la seva 
presència no constitueix gairebé mai un personatge. Així i tot, Can’t Go Home 
està formada per escenes de regressió infantil (per exemple, Ribé mamant, 
deixant-se pentinar, xuclant-se el dit, agenollant-se, importunant un home  
vestit d’executiu) representacions diverses de la dependència i la subordina-
ció. És important, però, veure com el feminisme modifica les tècniques con-
fessionals o autobiogràfiques per vincular-les amb realitats sociopolítiques 
més àmplies, que van més enllà del subjecte individual. En aquest sentit, Rita 
Felski ha observat: «La confessió feminista […] es preocupa menys per la 
individualitat singular o per les nocions d’humanitat essencial que per delimi-
tar les experiències i els problemes específics que vinculen les dones entre 
si.»21 I també remarca: «A través de la discussió i la destil·lació de l’experièn-
cia individual en relació amb la problemàtica general de la política de sexes, 
la confessió feminista fa seves algunes de les funcions del discurs polític.»22 

Tot i que Rita Felski parlava de gèneres literaris i no de les arts visuals, aquests 
comentaris poden aplicar-se també a obres d’art clarament personals, com  
ara Can’t Go Home, i ens recorden que aquesta articulació d’elements perso- 
nals pot expressar qüestions socials més generals i no està necessàriament 
relacionada amb l’autobiografia artística.
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Tornant a les preguntes retòriques que havíem plantejat pel que fa a la car-
tografia de l’art fet per dones, hi ha raons per qüestionar la manera amb  
què l’art recent, dels seixanta en endavant, esdevé «història de l’art». Tal com 
han remarcat des de fa temps les feministes, el «problema» de l’exclusió o 
marginació de la dona artista no es pot corregir afegint més dones artistes 
a mesura que les anem descobrint o ressuscitant. De fet, aquest problema 
depèn de qüestions més fonamentals, com poden ser la política de gènere 
o la distribució desigual dels sexes i les seves conseqüències materials, que
s’observen en totes les institucions i disposicions de la vida política, social,
econòmica i cultural. Sense arribar a defensar una idea essencialista de
l’art de les dones o de la subjectivitat femenina, crec que una ampliació del
mapa de la producció cultural ens ajudaria a entendre que tots els «ismes»
artístics (els defensats pels artistes o els imposats per les institucions) són
provisionals i contingents. Si observéssim la cartografia de la creació cultural
de les dones amb una mirada més àmplia i integradora, percebríem xarxes,
circuits, línies d’influència, connexions desconegudes entre les diverses fron-
teres que remodelen col·lectivament no només la història de l’art sinó també
els termes amb què aquesta història ha estat construïda institucionalment.


