
 
Nota de premsa 

 
L'Obra Social "la Caixa" presenta a CaixaForum Palma un projecte artístic 
participatiu que explora l’univers de significacions associades a la icona de la 
núvia 
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El vestit de núvia és un dels símbols tradicionals i més comuns en 

l'imaginari femení. L'artista Tanit Plana explora, a partir d'aquesta icona, 

les significacions que hi ha al voltant de la núvia, de la dona casada i del 

fet del matrimoni, fugint de l’estereotip difós pels mitjans de comunicació 

i des de les indústries culturals. Per sempre és un projecte artístic 

participatiu organitzat per l'Obra Social "la Caixa" i comissariat per Cèlia 

del Diego, que es presenta ara a CaixaForum Palma. En aquesta exposició 

el visitant podrà veure el resultat del treball desenvolupat per Plana 

durant els últims mesos amb nombroses dones de Tarragona, Lleida i 

Mallorca així com la peça Migració, resultat de l'acció participativa que es 

va realitzar el passat 17 de juliol a la platja de Ca’n Pere Antoni de Palma 
sota el lema: Et vols casar amb mi? també es veuran les altres accions de 

Lleida i Tarragona, com a cloenda i un “making off” del procès. 

 

El projecte artístic participatiu Per sempre, a càrrec de Tanit Plana i amb 

el comissariat de Cèlia del Diego, es podrà veure entre el 15 de setembre 

al 20 de novembre de 2011 a CaixaForum Palma (Plaça de Weyler, 3).  

Tanit Plana, Migració  (fragment del vídeo), Palma, 2011 



Palma, 14 de setembre de 2011.-  La directora de CaixaForum Palma, 
Margarita Pérez-Villegas, ha presentat avui l'exposició Per sempre 
acompanyada de l'artista responsable del projecte, Tanit Plana, i de la 
comissària de l'exposició, Cèlia del Diego. 
 
La mostra, organitzada per l'Obra Social "la Caixa" explora l’univers de 
significacions associades a la icona de la núvia i de la dona casada, més enllà 
de l’estereotip unívoc difós des de les indústries culturals com el cinema, la 
televisió, etc. Per a aquest projecte artístic s’ha convidat a un seguit de dones 
casades de Tarragona, Lleida i la illa de Mallorca a posar-se de nou el vestit de 
núvia per proposar-les reflexionar sobre qüestions relacionades amb la 
significació del matrimoni. 
  

En el cas de Palma, s'ha comptat amb la 
participació d'un seguit d’associacions i grups 
que aglutinen dones de palma per tal de 
convidar-les també a vestir-se de núvies i, a 
títol individual, relatar els detalls que recorden 
del dia de les núpcies, posar davant la 
càmera enmig de paratges insòlits, portar a 
terme petites accions metafòriques, realitzar 
les seves tasques quotidianes, etc.  
 
Cadascuna d'aquestes singulars 
intervencions, a més de fer referència a les 
respectives vivències particulars, s'articula 
amb la resta per oferir, en conjunt, noves vies 
de reflexió al voltant de l'imaginari de la dona, 
la parella, el casament i la família, però 
també, entorn de les creences i la tradició, els 

patrons de comportament sociocultural, els cànons de bellesa, l'enamorament i 
l'amor romàntic, la convivència i la quotidianitat, l'empatia i la transferència, la 
memòria i la desmemòria. Una constel·lació de representacions en què la figura 
calidoscòpica de la núvia muda i es renova contínuament. 
 
El resultat és pot veure ara a CaixaForum Palma, en una mostra en la que el 
visitant podrà resseguir una estructura –infinita però inacabada- que recorda a 
la cinta de Moebius. En ella es projectaran les cinc peces realitzades per Tanit 
Plana per a aquest projecte: La incomoditat –en què les dones revisiten les 
costures que van contenir, no solament un cos més jove, sinó també una 
consciència més inexperta-, El salt –que fa invisible el lapse de temps entre el 
dia de la boda i avui per relatar, en present, el seu casament-, El temps –en la 
que les dones es traslladen a un paratge natural, com el bosc dels contes de 
fades, i posen davant la càmera amb expressió serena-, Els dies –on adopten 
el rol de núvia mentre realitzen activitats quotidianes com agafar l’autobús o 

 
Laura, Palma de Mallorca 2010 



treballar- i L'equilibri –on porten a terme accions metafòriques que escenifiquen 
la seva dedicació a l’estabilitat de la parella i la seva perseverança.  
 
L'exposició també inclou la projecció de la peça Migració, resultat de l'acció 
participativa Et vols casar amb mi? Aquesta acció va tenir lloc el passat 17 de 
juliol a la platja de Ca’n Pere Antoni de Palma i en ella, una vuitantena de 
dones, casades, solteres, divorciades o vídues, van participar en un projecte al 
voltant de la figura de la núvia.  
 
Tanit Plana 

 
Amb Per sempre, l'artista Tanit Plana (Barcelona, 1975) vol evocar l'univers 
femení. Plana ha cartografiat les memòries del seu cercle més pròxim amb 
treballs fotogràfics anteriors, com és el cas de Residència –un recull dels 
instants de convivència amb  els seus avis-. Amb Per sempre ultrapassa la 
bombolla familiar per explorar per primera vegada les vivències de persones 
alienes al seu entorn, precisament en el seu desig particular que les indueix a 
formar la seva pròpia família. 
 
Nascuda a Barcelona l'any 1975, Tanit Plana explora conflictes personals, 
familiars, domèstics i íntims: els estudia, els fotografia, els filma i en fa dibuixos 
del natural; després intenta explicar què ha vist i què ha sentit. L’amor, 
l’avorriment, els vincles, el sexe, les obsessions, el buit i la mort són alguns dels 
temes que ha tractat. Amb el treball IAIOS va rebre la beca Fotopres’01 
atorgada per l'Obra Social "la Caixa". Ha estat premi Descubrimientos 
Photoespaña 2002. La col·lecció HOMEWARE va ser exposada de forma 
individual al festival Photoespaña a Madrid, 2003 i al festival Terre d’Images de 
Biarritz, 2004. És membre fundadora del col·lectiu NOPHOTO. Ha estat 
membre del comitè artístic de la Manifestació Fotogràfica SCAN’08 i ‘09.  
 
Cèlia del Diego 

 
Nascuda a Tarragona l'any 1974, és llicenciada en Història de l’Art i diplomada 
en Biblioteconomia i Documentació per la UB. És directora del Centre d’Art de 
Tarragona. Membre en actiu de l’ACCA (Associació Catalana de Crítics d’Art) i 
l’AICA (International Association of Art Critics), és integrant del consell de 
redacció de la revista d’art i pensament contemporani Artiga. Ha estat adjunta 
de direcció de la Galeria Toni Tàpies de Barcelona (2002-2011). Ha comissariat 
els cicles Línia oberta (Capella de Sant Roc, Valls 2006-2008) i Outlet, amb 
Cristian Añó (Corner, Espai Cultural de Caja Madrid, Barcelona 2006). Entre les 
seves exposicions destaquen 2011 lumens (Museu de Valls, amb la 
col·laboració de l’Obra Social “La Caixa”, Valls 2011) i 4^Parete? (Premio 
Marco Magnani, La Frumentaria, Sàsser 2009). 



 

Per sempre 
Del 15 de setembre al 20 de novembre de 2011 
 

CaixaForum Palma 

Plaça Weyler, 3  
07001 PALMA 
 
Horari 

De dilluns a dissabte, de 10 a 21 h 
Diumenges i festius, de 10 a 14 h 

 

Servei d’Informació Fundació "la Caixa" 

www.laCaixa.es/ObraSocial 
Tel.: 902 22 30 40 
Horari: de 9 a 20 h 

Entrada gratuïta 

 

 

 

 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Bàrbara Siquier – 971 17 85 03 / 618 00 49 49 / bsiquier@fundaciolacaixa.es 

Josué García - 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
 
 
 


