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FONS ÀUDIO #25 
Eulàlia Valldosera 
 
Eulàlia Valldosera manipula la llum i les seves ombres per crear ambients en els 
quals el que és quotidià i fictici interactuen convidant l’espectador a projectar les 
seves experiències i reflexions. A FONS AUDIO #25 Eulàlia Valldosera ens parla 
sobre els inicis de la seva carrera, sobre els seus usos de la llum, la seva condició 
de dona, els seus processos creatius i sobre algunes de les seves obres presents a 
la Col·lecció MACBA. 
 
 

01. Sumari 
 
La trajectòria artística d’Eulàlia Valldosera (Vilafranca del Penedès, 1963) 
arrenca a mitjans dels anys vuitanta, en un context en què l’eufòria productiva 
d’una democràcia acabada d’estrenar conviu amb el conservadorisme i les 
contradiccions pròpies d’una societat encara molt marcada pels anys de silenci i 
repressió. Davant l’hegemonia internacional de la pintura (Barceló, 
transavantguarda italiana, neoexpressionisme alemany, etc.) i la primacia de 
l’objecte artístic com a moneda de canvi, Valldosera proposa una sèrie de 
pràctiques processuals en les quals performance, acció i instal·lació es donen la 
mà generant espais alternatius per a la resistència, l’experimentació i la reflexió. 
 
L’artista ha centrat el seu treball conceptual al voltant del cos i la representació 
pròpia, però també al voltant de la percepció humana. Les seves peces es valen 
de llums, obres, miralls i projeccions múltiples en una investigació visual sobre el 
gènere, l’espai domèstic i els arquetips de la feminitat, la metàfora central de la 
qual, entre altres, és sovint la neteja.  
 
Des dels anys noranta, la llum s’ha convertit en un element fonamental del seu 
treball. Mitjançant projeccions combinades amb objectes senzills de l’entorn 
quotidià, aconsegueix crear grans instal·lacions amb un efecte escenogràfic i 
màgic. Paral·lelament, utilitza la fotografia i el vídeo en obres que revisen la 
relació de l’espectador amb els objectes i les persones. L’aportació de Valldosera 
al llenguatge de l’escultura contemporània l’ha convertit en una de les artistes 
catalanes conceptuals amb més projecció internacional. 
 
Eulàlia Valldosera ha participat en nombroses biennals, com les de Gwangju a 
Corea del Sud (1995), Sydney (1996), Manifesta I a Rotterdam (1996), SITE 
Santa Fe de Nou Mèxic (1997), Istanbul (1997), Johannesburg (1997), 
Yokohama al Japó (2001), Venècia (2001) i Sao Paulo (2003), entre d’altres. El 
2001, el Witte de With de Rotterdam i la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona 
van organitzar una mostra retrospectiva de la seva obra, i el 2009 ho va fer el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.  
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[Eulàlia Valldosera durant la performance Envasos: el culte a la mare, 1996] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

03. Obres d’Eulàlia Valldosera a la Col·lecció MACBA 
 
Love’s Sweeter than wine. Tres estadis en una relació. Sèrie“Aparences” #3, 
1993 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA. Dipòsit de l’artista 
www.macba.cat/ca/loves-sweeter-than-wine-tres-estadis-en-una-relacio-serie-
aparences-3-4440 
 
Sèrie“Aparences”. La maleta, 1994 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA. Dipòsit Vicenç Guasch 
www.macba.cat/ca/serie-aparences-la-maleta-4456 
 
Envasos: el culte a la mare, 1966 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Donació del Taller de la Fundació 
www.macba.cat/ca/envasos-el-culte-a-la-mare-1543 
 
 

04. Enllaços relacionats 
 
Entrevista a Oral Memories 
http://oralmemories.com/en/eulalia-valdosera/ 
 
Recorregut a RTVE 
www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-eulalia-valldosera/521110 
 
Dependencias, exposició al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 
2009  
www.museoreinasofia.es/exposiciones/eulalia-valldosera-dependencias 
 
Obres 1990-2000, exposició a la Fundació Antoni Tàpies, Barcelona,  2001 
www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique143 
 
Article a El País 
elpais.com/diario/2009/01/31/babelia/1233362351_850215.html 
 
 
 

05. Crèdits 
 
Produït per Lucrecia Dalt. Veus: Lucrecia Dalt i Roc Jiménez de Cisneros. 
Entrevista i documentació: Dolores Acebal. Enregistrat amb un micro 
Beyerdynamic MC 930, una gravadora Tascam DR-100 i editat amb Ableton Live. 
 
 
 

06. Llicència 
 
2014. Aquest podcast està llicenciat sota Creative Commons Reconeixement-
NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya (CC BY-NC-ND 3.0).  
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