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Aquesta revista és el resultat
d’un taller d’il·lustració i artteràpia de les dones realitzat
durant el novembre- desembre
del 2018 a Formentera creat i
dirigit per Malaika Comet coordinadora del projecte VISIONS.
Amb la iniciativa i imprescindible col·laboració d’Espai Dones
Formentera i el suport del Govern Balear a través d’IBDona.

Sobre Espai Dones Formentera
Espai Dones Formentera és una
associació de dones a Formentera creada el 2007. Els seus
principals objectius són la promoció de la igualtat entre homes i dones i la prevenció de la
violència de gènere.
Conscients de l’evident asimetria entre homes i dones de la
nostra societat es va pensar a
crear un espai de dones per a
trobar-nos, informar-nos i formar-nos, debatre, reflexionar,
i sobretot apoderar-nos juntes
en un espai nostre on poder

construir i evolucionar aprenent i així, poder desconstruir
tot el que ens limita.
Per a això vam realitzar activitats al març, amb motiu del
Dia Internacional de la Dona i
al novembre amb motiu del Dia
Internacional per a l’Eliminació
de la Violència contra les Dones.
espaidonesformentera@gmail.
com
Espai
Dones
Formentera
agraeix a Malaika Comet la
creació i desenvolupament
d’aquest projecte tan engrescador i innovador.

Visions project
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Visions és un projecte internacional, social i artístic amb
l’objectiu d’utilitzar l’art com a
eina educativa i de transformació social.

Visions neix amb el desig
de crear espais de reflexió,
d’intercanvi d’idees i de visions
sobre diverses temàtiques socials actuals i alhora acostar
l’art i el procés creatiu a totes
aquelles persones interessades.
Mitjançant tallers artístics, revistes, fanzins, vídeos, exposi-

cions... VISIONS vol mostrar la
pluralitat de visions i realitats
sobre diverses temàtiques socials i ser una palanca de transformació que convidi a crear un
nou paradigma social.

SO B RE L A CRE A TI V IT A T
I E L PROC É S CRE A TI U

La creativitat
sorgeix d’espurnes, d’instants
d’inspiració i connexió amb
nosaltres mateixos i, per tant,
amb la vida. Aquestes espurnes normalment vénen desencadenades per alguna emoció,
sentiment o circumstància que
vivim.

V ISIONS PROJECT

És curiós veure com situacions tan contràries com un
gran amor o un gran desamor
poden desencadenar un procés creatiu. Però sigui quina
sigui l’espurna, l’objectiu és el
d’expressar i alliberar els nostres sentiments, el desig de
compartir alguna cosa que
portem dins.
Crear ens manté vius, ens
uneix, però també ens posa a
prova i ens confronta amb els
nostres sentiments i emocions.
La creació pot treure les nos-
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tres millors qualitats però també les pors més amagades.
El que succeeix durant el procés creatiu és el que ens convida a veure’ns, el que ens
posa enfront de les nostres limitacions, el que ens despulla
i ens confronta amb els nostres
sentiments més profunds. I
d’alguna manera, aquests procés es reflecteix en l’obra en si.
Perquè la creativitat succeeixi
necessita que l’alimentem, que
la cuidem i que la tinguem en
compte. Si volem despertar la
creativitat, cal aprendre a trobar i encendre les nostres pròpies espurnes i a donar-nos
temps per saber què i com volem expressar aquest quelcom
que totes les persones portem
dins.

“Crear és el desig d’expressar quelcom que portem dins.”

VISIONS P ROJECT

CREAR és vital per a l’ésser
humà. És una palanca de transformació en tots els sentits. A
més, tinc la certesa que és una
condició humana, és a dir, totes les persones, absolutament
totes, són creatives. Només cal
que es donin les condicions
adequades perquè succeeixi.

El taller d’il·lustració i artteràpia comença convidant al grup
a escollir diverses temàtiques
sobre la dona i oferir un espai
creatiu on plasmar, mitjançant
la il·lustració les múltiples visions sobre els temes escollits.
Alhora vol desencadenar un
debat i reflexió sobre quin paper han tingut l’home i la dona
en l’actualitat i durant la història sobre cada temàtica.

pensament de prejudicis. Hi ha
moltes tàctiques per desmuntar el feminisme. Una d’elles, es
dir que es prefereix anomenar
igualitarisme, per “no afavorir
a cap gènere”. Òbviament això
no funciona, ja que la desigualtat es manté. Per eliminar la
desigualtat no cal donar-li a totes les persones el mateix, cal
eliminar la bretxa.
Però la questió és:

Parlar de la dona engloba multitud de temes al seu voltant: la
maternitat, el cicle menstrual,
la sexualitat, la invisibilitat de la
dona, les relacions de parella,
els rols i estereotips socials....
Però diríem que el 1r moviment
social que va prendre tots
aquests temes i els va plantejar
socialment va ser el FEMINISME.
El Feminisme va plantejar una
nova forma d’organització social que acabés amb l’asimetria
de poder entre homes i dones
en les seves múltiples formes.
Per al feminisme, en una societat completament democràtica
no pot haver-hi un sexe superior a l’altre, sinó que tots dos
han de conviure en IGUALTAT

Avui en dia, i globalment, dones i homes
gaudim d’una plena igualtat de drets i
oportunitats? Veiem en la diferència una
oportunitat? Quines creences patriarcals
carreguem de manera inconscient? Què
necessitem dones i homes per la construcció d’un nou paradigma social? I quin és el
nostre paper en aquesta creació? Alguna
vegada has pensat quants homes i dones hi
ha als llocs on es prenen les decisions importants? Qui decideixen el nostre futur?
VISIONS vol centrar l’atenció
en aquestes preguntes i alhora
oferir una tasca de visibilització
de la dona en l’art mitjançant la
creació de materials educatius
com aquesta revista.

Però moltes vegades la paraula
feminista ens espanta, sembla
que per a algunes persones
amaga un pes que els omple el
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SO BRE EL TALLER

s o b r e e l t all e r
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Per començar aquest viatge
vam començar per buscar-nos
a nosaltres mateixes...

Com estàvem?
Com ens sentíem en aquest moment de la vida?
Què volíem expressar?
Què ens impulsava a compartir aquesta experiència?
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LA LIBERTAD Y LA SABIDURÍA

CAJA DE SORPRESAS, CAJA DE CAMBIOS

Dolores

YasminaDesnuda ante todos pero tapando la expresión de mi
cara.
Estoy bien no me pasa nada. Soy n libro abierto.
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A utor et rat

A U TORETR A T
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LA FUERZA Y LA FELICIDAD
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LOCURA
Teo
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FELICIDAD
Teba
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A utor et rat

A utor et rat

Teo

Què són els rols de gènere?
ACTIVITATS / TREBALLS
Són treballs, tasques o activitats establerts, des de fa segles, per una societat patriarcal
respecte a com ha d’actuar una
persona en funció del seu sexe.

Rols que poden determinar les
joguines dels infants, la roba
que hem de vestir, com hem
d’expressar les nostres emocions...

AMICS INVISIBLES
Realment som lliures de rols i estereotips?

¿Què són els estereotips?
IDEES / CONCEPTES
En els seus orígens, el terme
feia referència a la impressió
obtinguda a partir dun motlle
construït amb plom. Amb el
pas del temps la seva aplicació
es va tornar metafòrica i va
començar a utilitzar-se per
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a nomenar a un conjunt de
creences, idees o conceptes
fixes que un grup té sobre
altre en funció del sexe, raça,
ètnia... S’hereten a través de
les tradicions i no tenen cap
base científica.

COLLAGE
COL·LECTIU
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R ols I ester eotips

R ols I ester eotipS

Rols i estereotips

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

s e x ual i t a t
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Què evoca la nostra ment quan
pensem en la SEXUALITAT? La
sexualitat és una paraula que
moltes vegades la contemplem
des d’un angle molt reduït.

El plaer sensorial

Sovint, la sexualitat és entesa
com a acte sexual. Però no, la
sexualitat forma part de la nostra personalitat, de les nostres
vides. Neix amb nosaltres i hi
perdura durant tota la nostra
vida.
Són emocions i sentiments que
percebem a través dels nostres sentits, la vista, l’olfacte,
l’oïda... i que no han d’anar lligats a l’acte sexual. És aquesta part subtil de les emocions,
com la que podem sentir en
menjar les nostres postres preferides o la que poden experimentar els nadons quan són
bressolats per les seves mares
i senten la seva olor i contacte,
o el plaer i la sensació de benestar que podem sentir captivats per la bellesa de la natura.
Cada individu té una sexualitat
única per descobrir i aquesta cerca ens obre una porta a
nosaltres, a descobrir què ens
agrada, què ens dóna plaer,
què ens tranquil·litza o bé què
ens repel·leix i ens angoixa. És
una porta a l’auto transformació.
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Cuando los cuerpos se conectan,
las almas se funden y el amor se expande
Eba: Instagram: Ebaz.ka. Web: www.ebazka.com
18

19

L’ACTE SEXUAL EN ALTRES
CULTURES
Per als TAOISTES l’acte sexual era un acte sagrat. Els
antics escrits expliquen l’acte
sexual com un acte sagrat on
l’energia femenina ying es fon
amb l’energia masculina yang
per cridar l’energia còsmica o
Chi, que és l’energia que mou
els nostres cossos i la totalitat de l’univers. És pràcticament la mateixa definició que
utilitza la filosofia tàntrica de
l’Índia, però amb les figures de
Shiva com a energia masculina
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i Shakti femenina.
Taoistes i tàntrics tenen clar
que masculí i femení emanen
energies diferents. Els taoistes comparen la sexualitat femenina amb l’aigua (yin) i la
masculina, amb el foc (yang).
Mentre la sexualitat masculina
resideix en els genitals, essent
de fàcil ignició i més visual,
l’energia sexual de la dona resideix en el cor i és, per norma
general, molt més lenta.

Per això els taoistes ensenyaven els homes a controlar la
seva flama per així portar la
dona a l’ “ebullició”, emprant
tots els sentits i totes les parts
del cos: carícies, pressió, mossegades, olors, gustos, massatges...

Quina és la teva nit ideal?
Quins sentits se’t desperten?
On resideix el teu plaer?
I el teu desig?

EXPLOSIÓN DE LOS SENTIDOS
Teo

CONTACTO NATURAL
Yasmina

L’ACTE SEXUAL
L’acte sexual és i ha estat present de formes molt diferents
en diverses cultures i societats.
Forma part de la humanitat i
mou als humans, mou negocis,
malalties, remeis, productes,
aplicacions...

sexualit at

Però la qüestió és:

On i com aprenem a fer l’amor? Quins referents tenim? Com i des d’on vivim l’acte
sexual? Quins temes segueixen sent tabús?
Sexualitat implica acte sexual?

En la nostra cultura, moltes vegades l’acte sexual es redueix
al coit i s’obliden tota la resta de sentits que engloba la
sexualitat.

l’altre, de l’autoconeixement,
la comunicació, el consentiment, del respecte i no judici
al nostre cos i al cos de l’altre,
...

En la majoria de tallers
d’educació sexual té més importància la prevenció que el
parlar, debatre i expressar les
emocions i els sentits que mou
la sexualitat, de la importància
de confiar en nosaltres i en
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r e la c i o n s
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Què hi ha en la vida que ens
mogui més que l’amor? L’AMOR
no s’escull, se sent, apareix i de
sobte ja t’ha atrapat, t’embolica i et porta a un nou viatge.
Un viatge que, inevitablement,
ens porta a trobar-nos amb el
nostre interior: amb les nostres
millors qualitats, però també
amb les nostres pors més profundes.

metre’ns per a tota la vida, com
era el cas de la majoria dels
nostres avis, a en general voler
comprometre’ns poc.

T
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Amar a las personas como se quiere a un

¿Què ens resulta més fàcil:
despullar els nostres cossos per
a moments puntuals de plaer o
despullar-nos emocionalment
amb el nostre paquet personal
de virtuts i defectes?

gato, con su carácter y su independencia sin
intentar domarlo, sin intentar cambiarlo.
Dejando que se acerque cuando quiera
siendo feliz con su felicidad.
Poema: Javier Salvago

En la nostra societat, les relacions de parella han canviat
molt respecte a les últimes dècades. Hem passat de compro-

Il·lustració: Eba
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Amarte es una aventura que no me quiero perder
Teo
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R ela cions

R ela cions

per veure’ns millor

Tenir una relació sana i
conscient implica molt
de treball! No hi ha res
que ens reflecteixi més
que les relacions, i sobretot les de parella. El
que ens molesta de l’altre és sempre una part
nostra que no podem

abraçar, de la mateixa
manera que el que admirem en l’altre també
és una part nostra que
moltes vegades està
per madurar.

Però què passa amb el nostre reflex? ¿Estem disposats
a veure’ns?, A mostrar la nostra vulnerabilitat?, A
afrontar les nostres pors? O és més fàcil passar
de relació en relació i de llit en llit? Necessitem
realment la nostra mitja taronja per completarnos? O som taronges completes que junts podem
fer un súper suc?

Darte alas para volar y esperar siempre a que me cuentes tu vuelo
Teo
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Que todo lo bueno te siga, se quede contigo
y lo demás pase de largo
Teba
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RE LACIONS

RE LA CIONS
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M A TERNIT A T
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Parlar de la maternitat és un
tema molt extens, ja que inclou molts subtemes que
l’envolten tals com l’embaràs,
el part i postpart, la criança,
l’educació, la lactància... Primerament diríem que ser
mare és o hauria de ser una
ELECCIÓ en la vida, una decisió presa amb absoluta llibertat.

Però ha sigut i és sempre així?
Per què i quan decidim tenir
fills? Quins rols han tingut els
homes en aquest capítol de la
vida?
Esdevenir mare o pare és un
gran COMPROMÍS primerament amb la parella, en el
sentit que sempre que es pugui, el millor pels infants, és
trobar una manera conjunta
de criar els fills amb harmonia; es mantingui o no la relació. I un compromís absolut
amb la protecció i cura del

nadó.
Durant la història la maternitat ha sigut viscuda molt diferent segons la cultura i moltes vegades segons el nivell
adquisitiu o classe. També la
maternitat i la paternitat es
vivien de forma molt diferent
que actualment, ja que era
molt estrany que les parelles
se separessin i els rols normalment estaven molt definits.
Però dins del nou paradigma
social actual on existeixen
múltiples maternitats i tipus

quines necessitats
i dificultats han aparegut?
Ajuden les estructures socials
actuals a viure una plena
maternitat i paternitat? És
sempre una elecció esdevenir
mare o pare? Quines diferències
existeixen entre la maternitat
i la paternitat? Tenen ambdós,
les mateixes renuncies?
de famílies

ELECCIÓ CONSTANT
la font de la vida

Concebre la vida, portar al món a un ésser viu és meravellós, és una felicitat
que inunda el cos i la ment perquè hi ha una unió indissoluble en tot això
Dolores
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MA TERNITAT
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WW La maternitat,

MATERNITA T

L’AVORTAMENT
La maternitat també engloba
temes tabús per moltes societats i cultures com és el cas de
l’avortament espontani i el provocat.
En ambdós casos els canvis físics i emocionals que pateix una
dona al cos amb un avortament
són moltíssims. Normalment la
dona requereix d’un temps de
descans i pausa, un temps per
tornar al seu cos i al seu metabolisme i en moltes ocasions

transitar per un dol, ja que, en
perdre el nadó, quelcom mort
amb ella.
L’AVORTAMENT NATURAL és
un tema tabú que aquest any
ha pres força amb les publicacions de la il·lustradora Paula
Bonet. Són moltes les dones
que passen per un o diversos
avortaments naturals en intentar quedar-se embarassades.

Hi ha dades que afirmen que
un de cada quatre embarassos s’interromp a causa d’un
avortament espontani que sol
donar-se durant els primers
mesos de gestació però també
al llarg de l’embaràs.

Com viuen les dones i parelles aquests processos?
Quines emocions s’amaguen darrere?
És un tema tabú per la nostra societat?
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MADRE UNIVERSAL,
CREADORAS DEL UNIVERSO
Eba
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Per altra banda l’avortament induït per sol·licitud pròpia és dur
a terme a molt pocs països del
món.
A Espanya es va despenalitzar
l’avortament provocat el 1985,
però no va ser fins al 2010 quan
es va aprovar la llei on la dona
podria interrompre el seu embaràs de forma lliure, informada i sense la intervenció de tercers en la decisió.

Quins condicionants intervenen
en la decisió d’avortar? Quins
aspectes tabús guarda la
prohibició de l’avortament i
a quins perills s’exposen les
dones en els països que no
està permès? Quines emocions
i processos viuen aquestes
dones?

INFERTILITAT
Actualment hi ha moltíssimes
dones I parelles que volen tenir fills i no poden per diverses
causes: malalties, problemes
d’infertilitat... Passen per anys
de tractaments, proves, processos de gestació assistida que
moltes vegades deriven en situacions de frustració i estrès
emocional.
La infertilitat és un tema molt
delicat per la dona, ja que comporta un fort procés físic, emocional, i de vida. Aquest també
és un tema que pot afectar molt
a les relacions de parella doncs
moltes vegades no existeix una
explicació física concreta que
expliqui a moltes dones i homes
el perquè o l’origen del problema.

Per altra banda el procés de
gestació in vitro suposa una
despesa econòmica que moltes persones no es poden permetre. Inclús les parelles que es
plantegen l’adopció passen per
llarguíssims processos i traves.

Són aquests temes tabús socials? Quins negocis
s’amaguen darrere aquests
processos?

WW
WW
Una mujer en estado y siente una inmensa felicidad por el ser que lleva dentro.

quiere. Por eso yo me siento así. Y lo que siento me lo quedo para mi.
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Teba
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Me gustaría tener un hijo pero no ha sido posible porque mi pareja actual no

Recórrer a la reproducció

Les aquarel·les es van

assistida per poder ser

convertir en la meva terà-

mare o pare és un camí

pia en aquest recorregut

que han de prendre mol-

costós i dur. Pintar blas-

tes persones.

tocists, que són embrions

l’esperança

l’emoció

mat er nita t

ment

es

del

i

de cinc dies de vida, m’ha

comença-

permès donar color a uns

veuen

entor-

anys

molt

grisos,

que

pides per la frustració,

ara per fi estan a prop

el sentiment de fracàs,

d’acabar, ja que estic em-

d’incertesa i soledat quan

barassada d’un d’aquests

els tractaments no funcio-

blastocists que un dia vaig

nen i el temps va passant.

pintar. Sara Puig Alier

WW
WW BLASTOCIT ECLOSIONANT

Sara Puig Alier: il·lustradora invitada
Instagram: @sarapuigalier
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matern itat

Sovint
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Quan estudiava mai em vaig
plantejar perquè quasi tots
els referents de literatura
castellana, catalana, filosofia, història de l’art, història
dels llibres de l’escola i l’institut... eren homes. Si viatjo
als llibres que em van educar recordo a Mercè Rodoreda, Frida Kahlo i Marie Curie i
en canvi em venen a la ment

WW
WW

moltíssims homes, només
pensant en l’assignatura de
filosofia recordo uns set.
Si pensava en política, creia
que era una cosa d’homes al
meu país, doncs no coneixia
cap referent dona d’ençà que
havia nascut.

FRIDA KAHLO
Eba
Va ser una pintora mexicana revolucionària i transgressora. La seva
obra pictòrica gira entorn de la seva biografia i del seu propi sofriment. La seva vida va estar marcada per un greu accident que va
patir durant la seva joventut i que la va mantenir prostrada al llit
durant llargs períodes, arribant a sotmetre’s fins a 32 operacions
quirúrgiques. Espina bífida, poliomielitis, diversos avortaments,
amputació d’una cama a causa de gangrena... Malgrat tot això, mai
es va rendir i va aconseguir traduir el dolor en bellesa
Frida va voler reivindicar la bellesa de l’imperfecte i va potenciar tot
allò del seu físic que la feia ser diferent i autèntica. El seu matrimoni amb Diego Rivera va ser molt tempestuós però malgrat això, Frida va ser la seva companya inseparable: durant més de vint-i-cinc
anys on va exercir d’esposa, amant, germana, amiga i mare.
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ELENA LONG
Teo
Física transsexual entre les 10 millors del món, ella demostra que la física no és sols un món d’homes i a més, que
l’èxit de les dones trans és possible.
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VALENTINA THELEMA

INVISIBILIT AT DE LA DON A

Teo
És una dona transmachorra, de
Mèxic que es dedica ha fer acti-

que vaig filar prim comptant
quantes obres hi havia de dones. El que més em va sorprendre és que quasi totes
les pintores que apareixien
eren les dones d’algun pintor
famós. Sembla que durant la
història pràcticament només
podien accedir a la fama pintores casades amb artistes
famosos.

Però aquest any vaig tenir el
plaer de visitar un famós museu d’art Contemporani Europeu i aquesta vegada sí

Una altra cosa que em va sorprendre va ser que la presència de dones és pràcticament
nul·la abans de l’any 2000.

Llavors la pregunta és...

Existeix una igualtat real i global d’oportunitats entre homes i
dones? Per què quasi no tenim referents dones en la ciència, la
música, la pintura, escultura o la política? Perquè en els llibres escolars hi ha més referents homes que dones? És un tema social?
Cultural? És a causa del patriarcat? O és que el procés creatiu per
a homes i dones és diferent?

visme i donar classes d’educació
sexual i igualtat de gènere.
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Tampoc quan per primera vegada vaig anar a visitar
grans museus com el Prado, el Louvre, el Pompidou...
vaig plantejar-me gaire perquè quasi totes les obres
eren d’homes. Crec que sentia normal que aquests llocs
eren llocs d’homes. Era com
que tenia normalitzada la invisibilitat de la dona.
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SIMONE DE BEAUVoiR
Dolores

Durant la història la dona ha
sigut exclosa durant moltes
generacions de la vida escolar, social i cultural i també de
moltes professions.
Actualment molts països segueixen prohibint l’accés a
les dones a determinats estudis i professions, a diversos
llocs socials o religiosos. Parlem d’igualtat, però costa de
veure.

1808-1986
Escriptora, professora i filòsofa francesa feminista. Va ser una lluitadora per la igualt de drets
de la dona i per la despenalització de l’avortament i de les relacions sexuals.
Va escriure novel·les, assajos, biografies i monogràfics sobre temes polítics, socials i filosòfics. El seu pensament s’emmarca en el corrent
filosòfic de l’existencialisme i la seva obra El
segon sexe, es considera fonamental en la història del feminisme. La seva conclusió és que la
cultura -des de la Edat del bronze- va donar més
valor a qui arrisca la vida -que és el que feien els
homes en les guerres i conquestes de nous territoris- que als qui la donaven -que és el que feien
les dones amb el seu poder de concebre- Aquesta idea queda resumida en la famosa frase: “ No
es neix dona, s’arriba a ser-ho”.

Cal VISIBILITZAR i introduir la figura de la dona als llibres escolars i buscar nous
referents que inspirin a nens,
joves i a la població en general a crear un món amb més
igualtat.
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ARTEMISA Gentileschi

Roma 1593- Nàpols 1654
La seva formació artística va començar en el
taller del seu pare un dels grans exponents de
l’escola romana de Caravaggio.
Va aprendre del seu pare la tècnica del dibuix,
i el fort naturalisme de les obres de Caravaggio, En els seus quadres va desenvolupar temes
històrics i religiosos. Van ser cèlebres les seves
pintures de personatges femenins com Lucrecia, Betsabé, Judith o Cleòpatra, en els quals
s’han llegit trets feministes.
Quan Artemísia tenia 18 anys, el pintor Agostino Tassi, mestre d’Artemísia i amic del seu pare, la va violar, un succés que es considera que
va tenir influència tant en la seva vida com en
la seva pintura.
Va fer els seus primers passos com a artista a
Roma, i va continuar la seva carrera en diferents
ciutats d’Itàlia. Va ser la primera dona a fer-se
membre de l’Accademia di Art del Disegno de
Florència i va tenir una clientela internacional.
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Teba

dones que inspiren...
WW
WW
A Nedy, mi madre
Gracias mamá por darme
la vida pero sobre todo
por tu maravillosa crianza, esa crianza que me
hizo amar el mundo y la
vida a pesar de todos sus
contratiempos

y

seguir
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Esa crianza que me ense-

Por darme referentes de

ñó a vivir sin miedos y so-

mujeres siempre que los

bre todo a enfrentarme a

necesité, en un mundo

ellos. Que me protegió de

tan de hombres.

los estereotipos sociales

Por tu ejemplo de nobleza

que me hubiesen cortado

y generosidad, de mujer

alas y marcado.

fuerte e inteligente que

Gracias mamá,

me hizo darme cuenta del

Por enseñarme a pensar

respeto social que esa ac-

por mí misma y a ver la

titud genera.

vida de otras maneras.

Por enseñarme que la es-

Por enseñarme a no ser

tructura social dada se

“dependiente” de nada ni

puede cambiar con nues-

A mi hermana Ana que aunque de pequeña me partiera el labio con un

de nadie.

tra actitud.

poni y yo le tirara su muñeca favorita por el balcón, siempre nos hemos

Por hacerme sentir libre

perdonado. Me ha hecho comprender y experimentar, que el amor in-

para hacer lo que quisie-

condicional existe.

ra.

Eba
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adelante.

Dolores
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QUÈ REPRESENTA LA HENNA
A LA VOSTRA CULTURA?
Pintar henna al Marroc és símbol de reunió de dones i nenes
de totes les edats. S’utilitza per
a actes festius simbolitzant un
moment de trobada i alegria en
diverses festes com per exemple en les Noces.
Durant molts anys les noces al
Marroc eren per arranjaments
familiars de terres i herències
però ara el 90% són per amor I
solen durar uns tres dies.

El primer dia sona al so de la
melodia del DAKKA Al MORAKCHIA la música que s’usa
quan el marit porta els regals a
la família de la núvia. Al Marroc
és el nuvi el que porta molts
regals a la família de la dona,
encara que això sí, després de
les noces, la núvia s’acomiada
de la seva família per a anar a
viure amb la família del marit.

WW
WW ABRIENDO LAS ALAS
Malaika
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Grandes y hermosas expectativas de vida pero en blanco y negro.
Dolores

La segona nit és la Nit de la
Henna i vénen totes les amigues i familiars de la dona a
preparar una sauna i pintar els
peus i les mans a la núvia amb
henna amb grans i belles ornamentacions. Algunes posseeixen diferents significats com
l’escorpí que augura protecció.
El marit és pintat per alguna

dona de la seva família, normalment l’àvia o la tieta, que li
pinten un dibuix molt petit en
el palmell de la mà. Aquest és
també un dia dolç, ja que és típic cuinar i menjar molts pastissets àrabs amb té. El tercer
dia és el casament i la nit de
noces.
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EN QUINA SITUACIÓ ES TROBA LA DONA ACTUALMENT
AL MARROC?
La dona està molt millor que
abans al Marroc; han aparegut
molts moviments feministes,
les televisions comencen a parlar sobre la violència exercida a
la dona al llarg de la història...
Avui les dones tenen més drets,
abans no podien dir res, hi havia el dret de poder pegar a les
dones, a tenir diverses dones...
però sobre el 2004 es va fer
una reforma en la constitució
on es va prohibir a l’home el
dret a la poligàmia i d’utilitzar
la violència sobre les dones

El mocador ens dóna protecció, ja que els homes ens respecten més. És obligatori usarlo quan hi ha un home diferent
del teu marit. Si no fos obligatori, potser no el portaria.

COM US SENTIU A FORMENTERA?
A Formentera ens sentim molt
a gust, tenim més drets, més llibertat, més seguretat. Podem
sortir al carrer quan volem, a
l’est del Marroc una dona no
pot sortir de nit pel carrer.

WW
WW Il·lustracions i entrevista: Fàtima
i Zorha
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amor de tinta
Eba
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LA HENNA I LA D ONA MA GR iBINA

QUÈ REPRESENTA EL MOCADOR A LA VOSTRA CULTURA?
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