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«Teixir em va atrapar, i ho va fer d’una 
manera radical, absoluta, més enllà 
dels resultats i de les conseqüències. 
A canvi, m’ha ajudat a endinsar-me 
en el temps unitari, en aquell que 
perviu en el temps mesurat.»

«El rebuig de l’art útil, art per a la vida, 
deixa de banda la reflexió ecològica 
i el compromís que, com tot mitjà, 
té amb la sostenibilitat i el medi 
ambient.»

Teresa Lanceta 
(2013)
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L’acte de teixir és per a Teresa Lanceta (Barcelona, 1951) 
una activació crítica de la imaginació que va més enllà 
dels límits materials. Per a ella, teixir es formula com 
un codi obert de ruptura i repetició des del qual es pot 
llegir, transformar i transmetre un coneixement sempre 
complex i plural. Una manera de fer sense cap esbós previ 
en què figura i fons, objecte i llenguatge, suport i imatge 
es construeixen alhora, assumint el que és imprevist, 
les errades i els encerts. Acceptar l’inesperat és per a 
Lanceta una forma d’aprenentatge d’un codi primigeni i 
universal que manifesta clarament una llei interna; una 
llei que traspassa fronteres físiques, temporals i culturals. 
Es tracta d’un coneixement «tècnic», d’una tekhné, que 
depèn d’un context geogràfic, cultural i humà determinat, 
ja sigui el barri del Raval de Barcelona –on Lanceta va 
viure– o l’Atles Mitjà –que va sovintejar anualment durant 
tres dècades. Són llocs on Lanceta torna esperonada pel 
seu interès en la feina tradicional de les dones, a través de 
la comunicació no verbal d’històries i afectes.

Teresa Lanceta. Teixir com a codi obert ressegueix la 
trajectòria de l’artista des dels anys setanta fins a 
l’actualitat, i inclou una àmplia selecció de tapissos, teles, 
pintures, dibuixos, escrits i vídeos que constitueixen 
l’aproximació més exhaustiva al seu treball que s’ha fet mai. 
La mostra també explora l’interès de Lanceta per formats 
col·laboratius a partir del diàleg que estableix amb una 
sèrie de còmplices, entre els quals hi ha els artistes Olga 
Diego, Pedro G. Romero i Xabier Salaberria; la comissària 
Leire Vergara; el col·lectiu la Trinxera; la cineasta Virginia 
García del Pino; i l’artista i pensador Nicolas Malevé, 
que conjuntament amb els educadors del museu i els 
estudiants i docents de l’IES Miquel Tarradell, desenvolupen 
des de  fa anys el projecte Els oficis del Raval.  

En la pràctica de Lanceta s’hi observa la construcció 
d’una narrativa popular semblant a la que recull Anni 
Albers en el seu llibre On Weaving (1965), sobre el seu 
periple per diverses comunitats mexicanes. Com Albers 
a Monte Albán (Oaxaca), Lanceta reconeixia a l’Atles Mitjà 
les tècniques tradicionals de les quals també se sentia a 
prop, que miraven al present de la cultura popular, l’univers 
ancestral, la quotidianitat del que és sensible i una possible 
representació matèrica del que és no intel·ligible. 

L’exposició no segueix un ordre cronològic, sinó que 
proposa una aproximació a una sèrie de projectes que van 
enfilant una narrativa amb la intenció de fixar la veu de 
l’artista. Les cinc sales presenten treballs que qüestionen 
poèticament conceptes en altre temps antagònics. Per 
exemple, col·lectivitat i autoria, tradicionalment entesos 
des d’una visió exacerbada de la individualitat; remediació 
i història, és a dir, la capacitat de negociar passats encara 
presents que incomoden; performativitat i matèria, que 
situen les labors en un espai d’experiència comuna de 
cossos i objectes que reconeixen la cura en la feina; i, 
finalment, oralitat i biografia, que posen de manifest les 
ensenyances feministes segons les quals l’art era una 
pràctica de vida. En aquest sentit, el treball de Lanceta és 
un treball memorable: el seu potencial crític resideix en la 
capacitat de construir memòria.



Teresa Lanceta va estudiar Història a la Universitat de 
Barcelona. El mateix any que va començar la carrera, el 
1969, va començar a teixir. Allunyada de l’acadèmia i de 
l’art conceptual de l’època, Lanceta va decidir teixir com 
a posicionament polític i estètic, com a proposta per unir 
dos mons.

El 1989, un any en què es van produir debats i 
esdeveniments que comprenen des de la caiguda del mur 
de Berlín fins a l’exposició Magiciens de la terre al Centre 
Pompidou de París o la creació d’Internet, Lanceta va 
dur a terme la seva exposició La alfombra roja al Museu 
Tèxtil i d’Indumentària de Barcelona. Hi presentava la 
seva primera incursió en la tradició tèxtil de les dones 
berbers de l’Atles Mitjà, de les quals va aprendre un art 
universal que l’ha acompanyada des d’aleshores. El buit 
es posicionava enfront de l’ornamentació, el motiu aïllat 
enfront de la xarxa. Això va canviar a la segona mostra de 
l’artista, en la qual la xarxa ja ocupava els seus tapissos. 
Aquesta segona exposició, Tejidos marroquíes, celebrada 
al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid 
i a la Ville des Arts de Rabat l’any 2000, li permetria 
situar coixins, handires i hanbels coetanis al Guernica 
dins els seus mateixos murs, i així qüestionar les diverses 
accepcions d’«originalitat» existents en el pensament 
occidental. D’altres aspectes fonamentals en la seva obra 
d’aquell moment es refereixen als aprenentatges comuns 
i compartits, al temps del teler com a temps ple i, pel que 
fa a l’àmbit artístic, a la importància de les estructures de 
repetició i de les geometries en les arts populars de molts 
continents i de les avantguardes del segle XX.

Anonimat, ornamentació i col·laboració apareixen d’una 
manera més profunda a la seva tercera mostra, Adiós al 
rombo, que es va poder veure a La Casa Encendida de 
Madrid i a l’Azkuna Zentroa de Bilbao el 2016. Aquesta 
exposició va tenir lloc en el marc de dues biennals en 
les quals va participar Lanceta: la 31a Biennal de São 
Paulo (2014) i la 57a Biennal de Venècia (2017). Adiós al 
rombo va ser també un adeu a la innocència, davant la 
impossibilitat de retenir les imatges sense les persones 
que les mantenen. En aquell moment es va produir un gir 
en el seu treball i un desig de transcendir una experiència 
individual que, com es constata en aquesta exposició, és 
sempre la suma de moltes vides.



A Teixits, la primera sala de l’exposició, ens trobem 
davant d’un mural de desenes de teixits elaborats des 
de finals dels setanta fins avui. Aquest àmbit posa 
de manifest que teixir és un codi binari –la conjunció 
d’ordit i trama–, que incorpora tant una intimitat 
personal com una intimitat còsmica i que genera una 
cosmotècnica: reuneix maneres de ser, de pensar i 
habitar el món, així com ritus i feines i labors. Teixir 
és un procés estructural que possibilita la creació 
simultània del llenguatge i l’objecte. Per això podem dir 
que és un llenguatge i una forma de «parla». Un codi 
de caràcter universal que va aixecant acta de múltiples 
esdeveniments, desenvolupant idees, incorporant relats, 
marcant estats d’ànim, propiciant temps íntims i temps 
col·lectius. Un codi obert que Lanceta fa seu en un art 
lligat a la vida. A diferència dels interessos de l’època, 
el desenvolupament d’alfombres com un «art útil» 
planteja una reflexió ecològica avançada al seu temps i 
abraça la sostenibilitat. En definitiva, proposa una mena 
d’economia poètica que s’allunya del binomi acumulació-
capital.

Ho percebem així a No compris les hores, la segona sala 
de la mostra, on es presenta una recerca de tres dècades 
a partir de la tradició tèxtil de l’Atles Mitjà. A mitjans dels 
anys vuitanta, Lanceta arriba a la conclusió que els teixits 
originals de les dones berbers constitueixen un mitjà idoni 
per reflexionar sobre el teixit com a codi obert. La noció 
de col·lectivitat s’intensifica en la seva feina, com també 
la seva estima per les arts qualificades de «menors» a 
Occident: replanteja l’ornament com una part estructural 
de l’obra, però alhora com a protecció de la matèria 
primera a través de la vinculació afectiva i la durabilitat de 
l’objecte.

Sempre a partir d’un element de l’Atles Mitjà –handires, 
alfombres o hanbels–, Lanceta va desenvolupant els seus 
propis teixits, no tant per fer noves versions dels originals 
sinó per assenyalar-los. L’artista treballa en una abstracció 
que és riquíssima: des de l’hermètica geometria dels uns 
fins a l’abstracció oberta i canviant dels altres, des de les 
línies rectes o en ziga-zaga fins al rombe... Estructures 
repetitives que assumeixen variacions i transgressions.

A l’espai adjacent al dedicat a l’Atles Mitjà, en aquesta 
segona sala, hi trobem L’alfombra espanyola del 
segle XV, que remet a una altra història i una altra 
tradició. La paraula alfombra prové de l’àrab al-khumra 
(estora). Les alfombres eren béns molt valorats, i la 
presència musulmana a la Península en va facilitar 
el desenvolupament. Al segle XV hi va haver una 
esplendorosa indústria d’alfombres d’execució islàmica 
a Albacete i a Conca. Els artesans musulmans van 
continuar treballant en territori cristià per a la reialesa, 
l’aristocràcia i l’Església. Els grans senyors eren 
admiradors i comitents d’un art i una cultura que alhora 
blasmaven i perseguien. 

Els teixits no només tenen una utilitat, sinó que també són 
llenguatge. En aquesta sèrie d’alfombres, les estructures 
són tancades: davant de la idea de camp expandit 



que presenten les alfombres perses o les rurals, a les 
alfombres espanyoles el camp central està empetitit, 
delimitat per marcs nombrosos i potents que constrenyen 
el centre, de vegades interromput pels escuts heràldics 
dels senyors cristians que les compraven. 

A Esperant el demà, la tercera de les sales expositives, s’hi 
mostra un conjunt d’obres que sorgeixen de les vivències 
de l’artista al Raval de Barcelona, l’antic «Barri Xino», on 
va viure entre el 1969 i el 1985 i on, dècades més tard, va 
tornar com a professora d’art de l’Escola Massana (entre 
el 2013 i el 2020). El Raval com una geografia, però també 
el lloc on habiten diàspores: abans andalusos, extremenys 
i gallecs; avui pakistanesos, hindús i filipins. 

Una sèrie de teles marcades pels colors vermell i negre 
-realitzades entre el 2019 i el 2020 al seu estudi d’Alacant, 
amb el Raval en el record– es disposen a manera de 
parets i ens conviden a endinsar-nos als carrers per visitar 
alguns dels llocs on va viure l’artista: Jerusalem, 8 (1984), 
Plaça Reial, 13 (1984), Hospital, 56 (2019), Gardunya, 9 
(2020), Obradors, 5 (2020). S’escolten, explicades per la 
mateixa artista, vivències d’un barri que és un palimpsest 
d’històries de vida. Històries que la van portar a treballar 
sobre el que està trencat, les coses destruïdes, els estrips 
i els pedaços, com s’aprecia a la seva sèrie Cosidos. En 
aquest àmbit també s’hi presenta un treball en autoria 
compartida amb Olga Diego, un teatret dins d’una caixa 
de fusta; un món revestit de ceràmica i convertit en un 
lloc on transcorre la vida i deambula l’art a través d’uns 
personatges capaços de moure’s com si estiguessin vius.

Tot seguit, en el mateix àmbit, hi trobem dues propostes 
més: Las cigarreras (2011/2022) i Gallinero (2019). La 
primera recopila els records, històries i opinions de les 
treballadores d’una fàbrica de tabacs d’Alacant, un cop 
tancada la fàbrica. L’artista en va enregistrar les veus 
perquè es poguessin expressar amb una llibertat que la 
imatge no sempre facilita i, amb l’edició de Virginia García 
del Pino, presenta una història d’esforç i solidaritat en 
els confins del fordisme estatal. Gallinero mostra una 
obra realitzada en col·laboració amb Pedro G. Romero: 
un tapís elaborat amb la tècnica de la jarapa amb peces 
de roba velles d’amics i veïns de l’artista damunt del qual 
van viure, durant un temps, unes quantes gallines. Tot i 
que els romans ens van donar el sistema de regles que 
constitueixen el que anomenem «dret», aquesta proposta 
ens recorda que eren precisament aquestes aus, amb les 
seves danses sobre terres de geometries semblants, les 
que en última instància ratificaven les lleis. 

La quarta sala acull El paso del Ebro (2013-2015) i 
Trabajo de estudio (2020-2022), dutes a terme en 
diàleg amb la Trinxera i Leire Vergara, respectivament. El 
paso del Ebro articula una vivència que aplega memòria 
col·lectiva i experiència personal: una heterocronia que 
es desenvolupa entre la batalla de l’Ebre de 1938 –una 
de les més sagnants de la Guerra Civil–, records familiars 
i viatges setmanals des d’Alacant (on viu Lanceta) a 
Barcelona durant els set anys que va treballar com 
a docent en aquesta última ciutat. Escrits diarístics, 



fotografies, un vídeo i cinc teixits –entre els quals 
destaca el que l’àvia de l’artista feia servir per guardar 
el pa– desvelen un passat de por i de violència, les 
seqüeles del qual s’observen en els estris procedents 
de la Trinxera. Trabajo de estudio, al seu torn, reuneix els 
enregistraments de vint-i-una trobades virtuals que van 
tenir lloc cronològicament durant el curs 2020-2021. Els 
temes tractats en aquestes trobades comprenen un arc 
temporal que s’estén des de la dècada dels setanta (quan 
Lanceta va començar a teixir i quan Vergara va néixer) 
fins al present. A partir dels objectes que cadascuna 
aportava a les sessions, aquestes narratives construeixen 
històries, individuals o col·lectives, des de la sociologia, 
l’antropologia i l’art.

Finalment, a la cinquena sala s’hi mostra el projecte  
Els oficis del Raval (2019-2022), una col·laboració entre 
Teresa Lanceta, Nicolas Malevé, els alumnes i professors 
de l’IES Miquel Tarradell i el departament d’Educació 
del MACBA. El projecte consisteix en l’elaboració 
col·laborativa d’un mapa digital basat en les històries de 
feina, vivències, recursos i afectes dels participants i de 
les seves famílies. Pretén posar en relleu les múltiples 
mirades i trajectòries que conflueixen en un lloc important 
per a cada participant –el Raval–, així com deixar 
constància de l’experiència laboral i les competències que 
es desplacen quan la gent es trasllada a una altra banda.

El dispositiu de muntatge de l’exposició, que comprèn des 
del mural suspès fins a les capes i handires, passant pels 
carrers del Raval i les diverses col·laboracions, ha estat 
confeccionat per l’artista Xabier Salaberria, en diàleg amb 
l’artista i les comissàries.

Exposició coproduïda pel MACBA Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona i l’IVAM Institut Valencià d’Art Modern, València.

Comissariada per:  Nuria Enguita i Laura Vallés Vílchez.
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Museu d’Art Contemporani
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Segueix-nos

#TeresaLancetaMACBA

Mitjans col·laboradors:

Amb el suport de:

Exposició coproduïda amb:

Horaris
Dilluns, dimecres, dijous 
i divendres, d’11 a 19.30 h
(del 25 de juny al 24 de 
setembre, de 10 a 20 h)
Dimarts no festius, tancat
Dissabtes, de 10 a 20 h
Diumenges i festius, de 10 a 15 h

Els dissabtes, de 16 a 20 h, 
accés gratuït gràcies a UNIQLO.

L’entrada del museu té validesa 
durant un mes. Activeu-la a 
la recepció i torneu tantes 
vegades com vulgueu. 

Fes-te Amic del MACBA
a partir de 18 € l’any.

Fet amb paper reciclat

Publicació
Teresa Lanceta. Teixir com a codi obert recull la mostra de l’artista 
al MACBA. Inclou els seus projectes de coautoria, una conversa 
amb les comissàries i aportacions de Miguel Morey, Bonaventure 
Ndikung i Laura Vallés Vílchez. Coedició amb l’IVAM. 

Visites
A càrrec de pli-é collective.
Diumenges, a les 12 h  
(incloses en el preu de 
l’entrada).

Amics del MACBA
Consulta les visites exclusives 
per als Amics del MACBA a 
macba.cat.

Amfitrions   
Converses per a grups
A càrrec de l’alumnat de l’IES 
Miquel Tarradell, en el marc 
d’Els oficis del Raval, projecte 
en col·laboració amb Teresa 
Lanceta i Nicolas Malevé. 

Parlem de... Teresa Lanceta  
Converses 18.30 h 

Dj. 21/4 Francesc Royuela i 
Clara Castelltort, docents de 
l’IES Miquel Tarradell.

Dj. 28/4 Juan Alberto Pérez 
Díez, director del Secretariat de 
Pastoral Gitana de l’Arxidiòcesi 
de Barcelona.             

Dj. 5/5 Mercè Amor i Fàtima 
Ahmed. Associació Diàlegs de 
Dona.

El círculo y la flor. Coautoria 
Ds. 30/4 18 h i 19 h (dos passis de 
30 min)
Activació a càrrec de Teresa 
Lanceta i Olga Diego.

App del MACBA
Gaudeix de les fitxes explicatives i de locucions audiodescriptives 
d’una selecció d’obres de l’exposició amb l’app del MACBA. 

Subir y bajar escaleras. Sobre 
el trabajo de Teresa Lanceta 
como escritura. Coautoria 
Ds. 14/5 21 h
Proposta de Pedro G. Romero 
i Teresa Lanceta amb motiu 
de la Nit dels Museus. Lectura 
de text: Pedro G. Romero. 
Bailaoras: Javiera de la Fuente, 
Fuensanta «La Moneta» i Ana 
Morales.

Trabajo de estudio. Coautoria  
Dc. 18/5 19 h
Conversa a càrrec de Teresa 
Lanceta i Leire Vergara.

Mirar de reüll. L’acte de teixir i 
les seves polítiques. Seminari    
Dc. 1/6 i dj. 2/6 18.30 h
Amb Teresa Lanceta, Natasha 
Ginwala, Bonaventure Ndikung, 
Grant Watson, Luz Pichel, 
Iniciativa Sexual Femenina, 
Nuria Enguita i Laura Vallés 
Vílchez.  

Entre l’acció i l’objecte. 
Laboratori d’artistes   
Curs per a professorat 
Del 4/7 al 7/7
Amb Nicolas Malevé. 

Activitats gratuïtes.  
Inscripció prèvia i més 
informació a macba.cat.


