
Montse Romaní proposa una reflexió sobre la precarització del sistema
laboral i la feminització del treball a la Sala Montcada

TOTAL WORK (Treball Total)

L’espai transnacional és un terreny extremadament sexualitzat on l’expansió
de la prostitució, l’increment del tràfic de dones i la feminització del treball
estan a l’orde del dia. Només cal una simple mirada a la frontera entre Mèxic i
els Estats Units per constatar aquesta dura realitat: les maquiladoras
(fàbriques de muntatge) solament contracten dones que viuen en
improvisades barraques aixecades sobre la sorra del desert i que es veuen
forçades a obtenir ingressos addicionals exercint la prostitució  durant els
caps de setmana. Sota el títol TOTAL WORK (Treball Total), la comissària
Montse Romaní (Lloret de Mar, 1968) planteja a la Sala Montcada de la
Fundació “la Caixa” una reflexió sobre el procés de precarització laboral a
partir de dues constatacions: la feminització de la força de treball i la
feminització de la pobresa en les societats contemporànies. Romaní proposa
una contrageografia de la precarietat laboral establint un diàleg entre l’obra de
dues artistes: Ursula Biemann (Zuric, 1955) i María Ruido (Ourense, 1967).
Mentre Biemann exhibeix part del seu Arxiu Mundial del Treball Sexual, que
reuneix entrevistes gravades en vídeo i dutes a terme en emplaçaments
transnacionals (la frontera entre Mèxic i EUA, la regió del Mekong, l’antiga
base de la Marina nord-americana a Filipines...), Ruido traça, des del nostre
context local, altres itineraris sobre la precarietat i les formes de representació
a partir de la lectura i l’anàlisi audiovisual d’alguns dels discursos feministes.
La mostra es complementa amb una sèrie de converses a la Sala Montcada on
participaran el col·lectiu Precarias a la Deriva, Marion von Osten i Virgínia
Villaplana.

L’exposició TOTAL WORK (Treball Total), comissariada per Montse Romaní,
es podrà visitar a la Sala Montcada de la Fundació “la Caixa” (Montcada, 14),
del 15 d’octubre al 7 de desembre de 2003.



El concepte de treball ha experimentat en els últims anys una sèrie de
transformacions que, paradoxalment, han fomentat el procés de precarització laboral
i han incrementat les diferències socials i econòmiques. El vell model fordista basat
en el treball material (estructura fabril, producció en cadena, unitats de temps i espai
fixes) ha esta rellevat per un nou model de producció: l’anomenat treball immaterial
(contractes temporals, jornades extensives, vacances no retribuïdes, treball a casa).

El col·lectiu de dones és un dels més perjudicats davant d’aquests canvis incipients.
Precisament, TOTAL WORK (Treball Total) proposa una reflexió sobre el pas del
treball material a l’immaterial en l’economia global partint de l’anàlisi de dos
processos: la feminització de la força de treball i la feminització de la pobresa. Amb
aquesta finalitat, l’exposició es planteja a partir d’un diàleg entre l’obra d’Ursula
Biemann i María Ruido per traçar (mitjançant la imatge, la paraula escrita i el so)
una contrageografia de la precarietat, és a dir, una narració de l’experiència
subjectiva i personal.

Biemann presenta seqüències de tres entrevistes fetes a Juana Azúa (Ciutat de
Mèxic, juliol de 1998), Siriporn Skrobanek (Bangkok, gener de 2000) i Iveta
Bartunková (Praga, gener de 2001). Aquestes entrevistes gravades en vídeo formen
part de l’Arxiu Mundial del Treball Sexual (WSWA) recopilat per Biemann entre 1998
i 2003, a partir de les declaracions de múltiples dones que viuen i treballen en
espais transnacionals (zones frontereres, zones de lliure comerç, guetos obrers de
desplaçats, centres turístics i districtes d’oci per a militars a l’estranger). Tals
entrevistes es combinen amb fotografies d’aquests territoris. Però el WSWA no
només se centra en les noves geografies globals del gènere, sinó també en la
creació de diverses contrageografies. Així, inclou entrevistes a dones activistes i
crítiques que lluiten per modificar aquesta dura realitat.

A partir de la seva experiència com a treballadora immaterial en l’àmbit cultural,
María Ruido presenta el projecte Temps real, que proposa una lectura paral·lela
d’alguns discursos feministes a partir de pel·lícules, textos i entrevistes. Temps real
parteix d’una sèrie de relats audiovisuals basats en la dialèctica de la negativitat que
plantegen estratègies de sabotatge (el fora de camp,  el reenquadrament, la
coincidència entre temps real del pla seqüència i el temps diegètic) amb la finalitat
de proposar una via d’escapament i esbossar una possible teoria de la
representació.



Aquesta exposició utilitza l’arxiu com a mètode d’ordenament i organització del
coneixement i la realitat per reorganitzar políticament determinats registres i patrons
visuals i conceptuals. Podria parlar-se d’un contraarxiu com a dispositiu obert,
desmuntable, subjectiu i parcial la finalitat del qual és revisar el paper del productor
cultural en el sistema capitalista tardà. Per tant, aquesta exposició no pretén ser una
escenificació d’obres acabades, sinó una proposta discursiva a partir de la relació
dinàmica entre les artistes, la comissària i el públic.

Amb TOTAL WORK (Treball Total), la Sala Montcada de la Fundació “la Caixa”
inicia una nova etapa més dinàmica i oberta. Amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi
d’idees entre la comissària, les artistes i el públic, la mostra es complementa amb
tres converses a la mateixa Sala Montcada. El col·lectiu Precarias a la Deriva,

vinculat a la casa okupada de dones La Eskalera Karakola (Madrid), presentarà la
publicació i el material audiovisual que ha editat recentment sobre la precarització
del treball en les dones (4 de desembre, 19.30 h). L’artista i comissària Marion von
Osten proposarà un diàleg a partir de la pregunta Què podem aprendre del
feminisme, sobre l’actual model de producció immaterial? (15 d’octubre, 19.30 h),
mentre que l’artista visual, investigadora i comissària Virgínia Villaplana analitzarà

la producció del gènere en la cultura visual (6 de novembre, 19.30 h).



Total Work
Del 15 d’octubre al 7 de desembre de 2003

Sala Montcada de la Fundació “la Caixa”

Montcada, 14
08003 Barcelona

Informació
www.fundacio.lacaixa.es/salamontcada
Tel.: 902 22 30 40

Horari:
De dimarts a dissabte, d’11 a 15 h i de 16 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 15 h

Converses a la Sala Montcada

• Dimecres 15 d’octubre (19.30 h)
Marion von Osten, artista i comissària, treballa a Berlín i Zuric

• Dijous 6 de novembre (19.30 h)
Virgínia Villaplana, artista, investigadora i escriptora valenciana

• Dijous 4 de desembre (19.30 h)
Col·lectiu madrileny Precarias a la Deriva

Entrada gratuïta


