
Vides trencades 
Hi ha qui creu que es pot sotmetre, esclavitzar, utilitzar, posseir les dones com si fossin  objectes 

d’us, fins el punt de maltractar-les, fins i tot matar-les, quan es tornen molestes, incòmodes o rebels 

per aquells que creuen ser els propietaris dels seus cossos. Això és el resultat d’un domini patriarcal 

de milers d’anys, molt transversal i persistent en el transcurs del temps i de la majoria de cultures 

del món. Actualment, aquesta marca històrica, quasi universal, s’ha fet descaradament visible amb 

els continus feminicidis que es van produint pràcticament a diari aquí, al nostre país, i arreu del món. 

Feminicidis que venim denunciant des de fa molts anys, alhora que  reclamem justícia, compensació 

i llibertat per les dones que pateixen aquest tipus de bàrbara quotidianitat. 

 

 Avui, amb aquest muntatge artístic que us presentem, volem denunciar un cop més tot tipus de 

violències masclistes que, malgrat tenen moltes formes i colors, produeixen les mateixes ferides a 

les dones en tots els pobles de la terra. Però  també, hem volgut fer un acte creatiu de reconeixement 

i de compromís, una acte de tendresa  cap a el seu record, aprofitant el saber i la bellesa de l’art que 

les dones han practicat sempre per embellir tot allò que envoltava la vida quotidiana,  impregnant  

d’amor  l’entorn per molt precari i dolorós que es mostri: l’art de la costura i el brodat. 

 

Aquesta instal·lació és el resultat d’un treball col·lectiu, fet també amb la participació de les dones 

del Fil del Casal,  dones de diferents cultures i procedències amb un mateix objectiu: COMBATRE LES 

VIOLÈNCIES MASCLISTES.  

La nostra composició, inspirada 

per la companya Mihoko Ono, 

s’ha fet amb l’estil i la manera 

pròpia de les dones, tant per 

l’aprofitament i reutilització de 

recursos com per l’expressió 

artística emprada.   

Cada una de nosaltres hem anat aportant els retalls que  teníem a casa, de diferents colors i textures 

que signifiquen les diferents formes i modalitats de totes les 

violències que pateixen les dones: institucionals, laborals, 

socials, familiars, psicològiques i físiques, fins arribar a la 

situació extrema de l’assassinat. Les siluetes de la part 

central d’aquestes composicions, representen les vides 

trencades de les dones que es repeteixen sempre arreu, 

siguin on siguin i vinguin d’on vinguin. 

La tècnica base emprada és la costura per unir les robes de colors 

i textures diferents  creant un TOT. Les dones estem molt 

avesades a cosir i recosir ferides, a aprofitar tots els 

recursos que calguin, establint complicitats per crear un 

collage que ens permeti avançar. El fet de ressaltar les 

ferides amb la tècnica del brodat, amb puntades grosses, 

ha estat intencionat, tant per mostrar el gruix de les 

ferides com per reivindicar una tècnica artística que a 

llarg dels temps ha estat poc valorada, per ser una tasca que feien les dones. 



Avui dia, és igualment menyspreada com a “artesania domèstica”, ja que es continua caient en 

l’error de que els models de l’art a seguir són les activitats fetes pels homes.  

Aquesta representació és tan real com simbòlica: voldríem cosir 

les vides trencades, voldríem vindicar i unir valors diversos per 

construir “collages contra les violències”, que fossin, a la 

vegada, “models de relacions sensates, harmòniques, solidàries 

i lliures”, voldríem cosir i reparar tanta vida perduda!, recosint 

l’amor i el respecte cap l’altra ...  

 

I per tot això, necessitem l’esforç i l’aportació de cada un@ de nosaltres. 

 

En el que va d’any, 76 dones han estat assassinades a l’estat espanyol, tot i haver aconseguit una llei 

de violència de gènere.  Cada any, al voltant d’un centener de dones són assassinades per les seves 

parelles o ex-parelles, es tracta d’una  pandèmia sobre la que no s’ha trobat cap vacuna efectiva.  

No aturarem la nostra lluita fins que el mal s’acabi i està clar que, mentrestant, s’han d’aplicar 

mesures preventives com 

• Fer complir les lleis que ja tenim, tant la d’igualtat com la de violència de gènere. 

• Revisar-ne d’altres que comporten violències institucionals pròpies de governs patriarcals; amb 

urgència, per exemple,  la llei d’estrangeria! 

• Perseguir de manera efectiva, els delictes de tràfic de persones 

• Dedicar més recursos per a l’educació per la igualtat en tots els àmbits socials i escolars. 

• Incidir activament  de manera individual i col·lectiva davant els actes de violències que es produeixen 

al nostre entorn. 

• No callar mai ni ignorar el mal fet per les actituds prepotents, dominants o autoritàries cap a les 

dones o altres persones en situació de vulnerabilitat. 

Davant les violències, No siguem còmplices! Prenguem mesures radicals! 

NO a les violències contra les dones! 

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਵ ਿੰ ਸਾ ਲਈ ਨ ੀਂ        (punjabi) 

NO  a la violència institucional!  

NO to institutional violence! (anglès) 

NO a la impunitat de la violència familiar! 

urdú)) ںخاندانی تشدد کے لیے نہی 
NO a la violència laboral! 

কর্ মক্ষেক্ষে সহ িংসতা না   (bangladesh) 
 

NO a la violència sexual!  

ਵਿਨਸੀ ਵ ਿੰ ਸਾ ਲਈ ਨ ੀਂ        ( punjabi)  

NO A LA VIOLÈNCIA COM A SISTEMA DE DOMINI!!      


