
PRORROGADA FINS AL 
29 D'AGOST



Quan entrem a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer,
a banda i banda de la porta principal, dues plaques
honorífiques recorden les primeres persones que
van donar obra a les coŀleccions fundacionals. Entre
tots ells, una sola dona. La trobeu?

LA DONA EN LA BIBLIOTECA
MUSEU FUNDACIONAL

En un dels espais de l'exposició 
temporal el seu nom torna a 
aparèixer, i podreu saber 
més sobre ella.



PRIMERA PLANTA

PLANTA BAIXA
Sala de l'exposició temporal

L'itinerari per les dones de l'exposició temporal
segueix el recorregut indicat al terra de la sala, en

l'ordre dels blocs temàtics que conformen
l'exposició i que s'indiquen en cada pàgina.

També podeu visitar l'exposició
virtualment, fent clic aquí. 

https://www.victorbalaguer.cat/recorregut-virtual-el-perque-de-tot-plegat/
https://www.victorbalaguer.cat/recorregut-virtual-el-perque-de-tot-plegat/


S’hi representa a Statira, dona de Darius III (últim
rei aquemènida de l’Imperi Persa), juntament amb
la mare d'aquest, Sisigambis, i una de les seves
filles, en el moment en què es prostren als peus
d'Alexandre Magne, guanyador de la batalla d'Issos
(Anatòlia, 333 aC). La pintura vol mostrar a
Alexandre com a símbol de grandesa que ofereix
protecció a les dones, però aquestes, malgrat tot,
representen el botí de guerra.

Altres batalles llegendàries han mostrat a la dona com
a botí, com Cassandra o Andròmaca amb la caiguda de
Troia. Més enllà de la mitologia, però, avui en dia les
dones encara representen una imatge de botí en els
conflictes bèlics que succeeixen al món. 

LES DONES, BOTÍ DE GUERRA

«Surge et
ambula»,
un lema
fet realitat



Es tracta d’una obra de caràcter moralitzador
publicada el 1396, on el franciscà Francesc Eiximenis
(c.1330-1409) descrivia les etapes de la vida de les
dones: les nenes, les donzelles, les casades, les vídues
i les religioses. Eiximenis va dedicar el llibre a la
comtessa de Prades, Sanxa Ximenes d'Arenós, que li
havia demanat un text que la guiés espiritualment. 
Escrita en català i des de la perspectiva d’un religiós,
el contingut manté un rerefons misogin, on la dona
està supeditada a l’home. 
Aquesta obra de caire moralitzador s’emmarca en els
anys de l’anomenada Querella de les dones iniciada a
finals del segle XIV, i que obria el debat sobre les
igualtats i diferències entre els sexes. En ella, moltes
autores i autors posaren en evidència un primer
reconeixement a la igualtat. 

EL LLIBRE DE LES DONES

Els fruits d'una
àmplia xarxa
de relacions
polítiques i
intel·lectuals



L’any 1405, Christine de Pisan (1365-1430) va
publicar El llibre de la ciutat de les dames, amb la
qual donava resposta a un tractat misogin publicat a
l’època. Amb aquesta obra, Christine de Pisan va
posar els fonaments del que es considera un dels
primers tractats protofeministes de la història.

British Library, ms Harley 4431



L’orientalisme va ser un dels temes
principals de la pintura al segle XIX on la
representació de les dones esdevingué un
dels grans atractius d’artistes i
coŀleccionistes. Sovint, les escenes pintades
anaven vinculades amb la idea del
vouyerisme, com en aquesta Jove filipina de
Félix Resurrección Hidalgo: una noia jove de
cabellera llarga, en actitud d’innocència i
amb l’esquena semi nua, a la que sembla
que l’espectador hagi trobat en un moment
d’intimitat.

LA DONA EN L'ORIENTALISME

Balaguer i
els artistes
del seu temps



Els harems de Delacroix a mitjan segle XIX, les
odalisques de Fortuny, el Nu de Juan Luna (a la Sala
Pinacoteca) o  posteriorment les dones tahitianes de
Gauguin a finals de segle serien altres exemples que,
emmarcats en la corrent de l’orientalisme i la fascinació
per l’exotisme d’altres cultures, s’han manifestat en
diferents moviments artístics. 
Al segle XX, les primeres avantguardes van prendre
també aquests referents, com els expressionistes
alemanys o Picasso amb les màscares africanes. 



En aquesta vitrina ens retrobem amb l’escriptora i
periodista Emília Serrano, baronessa de Wilson
(1843-1923). Serrano va ser un dona molt avançada
al seu temps: fou una escriptora reconeguda, dirigí
diferents diaris i publicacions i mantingué amistat
amb nombroses personalitats, com Alexandre
Dumas, Cecilia Böhl de Faber, José Zorrilla o Víctor
Balaguer.

Amb tan sols 15 anys s’havia casat amb un
aristòcrata britànic, el baró de Wilson, de qui va
enviudar als dos anys. La seva filla en comú va morir
als 4 anys, quan Emília sols en tenia 19. L’any 1874 es
casaria en segones núpcies amb el doctor Antonio
García Tornel.

EMÍLIA SERRANO I EL SEU VIATGE A AMÈRICA

Les colònies
occidentals i
la figura de
l'americano



El primer viatge a Amèrica d'Emília Serrano va tenir
lloc l’any 1865, i la passió que li despertà el
continent va desembocar en altres cinc viatges, amb
els quals recorreria tot el territori, des de Canadà i
fins a la Patagònia. Aquests viatges els realitzà sola,
i fruit d’ells va escriure nombroses obres, entre les
quals destaca Amèrica y sus mujeres (1890), on relata
converses amb dones americanes al voltant dels
costums i tradicions, l’art o la literatura. 

El llibre incloïa gravats de diferents dones amb
noms i cognoms, i referències a altres dones
americanes de temps anteriors, motiu pel qual se
l'ha definit com a llibre feminista.

La Ilustración Nacional, 1898



Fruit de la seva amistat amb Víctor Balaguer, la
coŀlecció compta amb peces americanes donades per
Serrano, així com publicacions i cartes que envià al
fundador.



Des d’Occident, les geishes s’han associat durant anys amb
la prostitució, malgrat que elles mai venen favors sexuals
als seus clients.

GEISHA

Dins de la cultura japonesa, la paraula geisha (芸者)
significa “persona que practica les arts”. Les geishes
són dones que dediquen la seva vida a les arts
tradicionals japoneses, acompanyant els seus
clients en el lleure. Tenen un alt domini d’arts com
les danses japoneses, el cant, la poesia o la música.
Així mateix, són expertes en l’art de la conversa i
tenen una gran cultura general. La seva professió va
ser reconeguda en la segona meitat del segle XVIII, i
en origen podien practicar-la tant dones com
homes.

L'exotisme
de l'Extrem
Orient



Entre les pintures que la conformen s’hi troben quatre
retrats de Victòria González realitzats per Ricard Canals,
Pere Pruna, Francesc Domingo i Joaquim Mombrú. També
hi ha un petit paisatge realitzat per la mateixa Victòria,
aficionada a la pintura.

EL LLEGAT 56, LA COL�LECCIÓ D’UNA DONA

Una de les grans donacions que va rebre la
Biblioteca Museu Víctor Balaguer al llarg del segle
XX va ser aquesta, la propietària de la qual era una
dona: Victòria González (1885-1955).La coŀlecció,
formada per més de 150 pintures, gravats i alguns
mobles, era fruit de la seva amistat amb el
coŀleccionista d’art Lluís Plandiura. L’any 1956, un
cop defallits ella i Plandiura, les peces van arribar a
Vilanova i la Geltrú.

1956: un any
per al record



EL LLEGAT 56, LA COL�LECCIÓ D’UNA DONA

El nom de Victòria González associat a aquesta
coŀlecció és relativament recent, ja que durant
molts anys, per contracte entre ambdues parts, no
es podia fer constar la seva vinculació; per aquest
motiu, el conjunt és conegut com a Llegat 1956, per
ser aquell l’any de la donació de la coŀlecció.

Es tracta d'una coŀlecció que inclou autors de
primera línia de l'art català dels segles XIX i XX:
Martí Alsina, Urgell, Fortuny, Casas, Rusiñol,
Anglada Camarasa, Baixeras, Mir, Nonell, Canals,
Mompou...



Una de les figures més importants de la literatura
catalana del segle XX va ser Mercè Rodoreda (1908-
1983), qui en la seva obra va crear nombroses
protagonistes femenines, lluitadores i supervivents
en un món dominat pels homes. Totes elles
plantegen qüestions existencials com la identitat 
–sovint anuŀlada per l’home-, la llibertat o la
maternitat.

Aquest mecanoscrit de Mirall trencat (1974) que forma
part del llegat Joaquim Molas, és una de les obres clau en la
maduresa literària de Rodoreda. És una història coral que
narra les vides de tres generacions de la família Valldaura. 

LITERATURA EN FEMENÍ: MERCÈ RODODERA

El Dr. Joaquim
Molas,
vertebrador de
la biblioteca
del segle XXI



Caterina Albert (1869-1966) va ser l’autora d’una de
les obres cabdals del modernisme literari, Solitud,
signada com a Víctor Català. 
L’any 1898 , es presentà als Jocs Florals d’Olot, on el
jurat es va escandalitzar en descobrir que l’obra
presentada –La infanticida- havia estat escrita per
una dona. Des d’aleshores, s’amagà sempre darrere
el pseudònim de Víctor Català. 
En la seva obra mostrà nombroses referències a la
situació de la dona i la seva marginació, i tractà
temes com la crítica al matrimoni, el desig femení,
la solitud o la vellesa.

Altres dones de la literatura universal que van amagar la
seva condició per poder publicar foren Charlotte Brönte
(Currell Bell) o Louisa May Alcott (A. M. Barnard). També,
casos de publicacions anònimes per no desvetllar que es
tractava de dones, com Mary Shelley amb Frankenstein. 

LITERATURA EN FEMENÍ: CATERINA ALBERT
 



En l’actualitat, les grans pinacoteques del món compten
amb unes xifres d’entre el 3% i el 5% de dones representades
a les coŀleccions. En els darrers anys, aquesta tendència ha
començat a canviar, i projectes com el National Museum of
Women in the Arts (Washington) treballen per donar a les
dones artistes el seu paper merescut en l’art universal.

DONES ARTISTES AL MUSEU

Entre els anys 1960 i 1963, funcionà a Barcelona el
“Museo de Arte Contemporáneo S.A.”, que a més
de promoure exposicions de dones artistes, va
arribar a sumar dins de la seva coŀlecció un 12 % de
dones. Entre elles, Maria Girona o Esther Boix, que
trobeu representades en aquesta secció. Altres
artistes amb presència al museu foren Nadia
Werba, Gracia Barrios o Concha Ibáñez.
També la coŀlecció fundacional va comptar amb
l’obra de dues dones: Visitación Ubach i Antonia
Ferreras.

La proesa de
crear un primer
Museu d'Art
Contemporani



ESTHER BOIX (1927-2014)

En la seva etapa artística inicial va tenir una forta
influència del noucentisme, però després d'una
estada a París i un viatge per diferents països
europeus, va configurar un estil propi on els
paisatges urbans com aquest Suburbi tingueren
molta presència. També va realitzar obres de
temàtica social, i a inicis de la dècada de 1970 elaborà
una sèrie dedicada a temes feministes. A més de la
seva activitat artística, Esther Boix va desenvolupar
també una trajectòria com a pedagoga, i fundà
l'escola de tècniques d'expressió L'Arc.

De petita, amb tan sols dos anys, li van diagnosticar
poliomelitis, i els metges li recomanaren la música,
la literatura i la pintura com aficions amb les quals
millorar el seu estat físic. Va ser així com descobriria
la seva passió.



MARIA GIRONA (1923-2015)

A inicis de la dècada de 1950, va fer una llarga
estada de formació a París que després va
concloure amb un viatge per Europa,
acompanyada del seu marit, el també pintor
Albert Ràfols-Casamada. La tradició noucentista
que havia marcat la seva formació es
transformaria en un art a la recerca de la puresa
dins de la figuració, que va fer que algunes veus
la qualifiquessin de “neonoucentista”. La seva
obra està essencialment dominada per paisatges
i interiors de color pla.

 L’any 1998, Maria Girona va rebre la Creu de Sant
Jordi, i al 2001 s’inaugurà a Capellades la Fundació
Ràfols-Casamada - Maria Girona.
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