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Nota de premsa  
  
L’Obra Social ”la Caixa” presenta a CaixaForum Lleida una mostra 
etnogràfica sobre l’univers femení a través de 135 objectes de tot el món  
 

Dones. Mirall de cultures  

 
Viatge divers i emotiu sobre l’univers femení, Dones. Mirall de cultures traça 
un recorregut a través d’una selecció d’atractives peces —cedides pel 
Museu Etnològic de Munic— que adquireixen nova vida com a testimonis de 
les dones que un dia en van ser usuàries. Cadascuna de les 135 peces que 
componen la mostra —des de fotografies i escultures fins a objectes 
diversos, com ara vestits o joies— és un fragment de vida, aparentment 
exòtic i llunyà, però que permet abordar temes universals i compartits per 
totes les dones del món. La col·lecció prové de set cultures d’Àfrica, Àsia, 
Amèrica amazònica i septentrional, que alhora ens permeten conèixer altres 
cultures i reflexionar sobre la nostra pròpia realitat familiar, social i 
espiritual. La mostra, organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” amb la 
col·laboració del Museu Etnològic de Munic i que es presenta per primer cop 
a CaixaForum Lleida, es divideix en tres àmbits, cadascun dels quals recull 
diferents temes comuns a les dones de tots els temps i espais, com ara la 
família, el paper de la dona en la societat i la divinitat femenina. Al món hi ha 
infinits models de família, però en gairebé tots la dona ha tingut un paper 
primordial com a mare, esposa, dipositària de la tradició o responsable de 
l’economia domèstica. Així, l’exposició exemplifica el rol femení, en 
geografies i temps diversos, amb relació a la maternitat, el matrimoni o la 
divisió del treball. Dones. Mirall de cultures també es deté en les 
conseqüències socials que té el fet de ser dona en diverses societats, amb 
temes universals com la identitat de la dona dins el grup, la seva capacitat 
de decidir sobre el seu propi destí o la idealització de la bellesa femenina.  
  

L’exposició Dones. Mirall de cultures, comissariada per Lavínia Mayer amb 
l’assessorament del Museu Etnològic de Munic, es podrà veure a 
CaixaForum Lleida (Blondel, 3) del 9 d’octubre de 2009 al 10 de gener de 
2010. Posteriorment, la mostra viatjarà a CaixaForum Palma. 

  



Lleida, 8 d’octubre de 2009. L’Obra Social ”la Caixa” ha presentat avui a 
CaixaForum Lleida l’exposició Dones. Mirall de cultures, amb el delegat general 
de ”la Caixa” a Lleida, Enric Pujol; Lavínia Mayer, cocomissària de Dones. Mirall 

de cultures, i Wolfgang Stein, director adjunt del Museu Etnològic de Munic, 
conservador del departament del sud-est asiàtic i cocomissari de l’exposició.  
 

Dones. Mirall de cultures ha estat organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” amb 
l’estreta col·laboració del Museu Etnològic de Munic, centre d’on provenen les 135 
peces que componen la mostra, que es presenta per primer cop a Lleida. Amb 
posterioritat, l’exposició viatjarà a CaixaForum Palma.  
 
En aquesta mostra, el visitant podrà fer un recorregut de caire antropològic i 
alhora emotiu per temes femenins universals, compartits per totes les dones 
d’arreu del món amb independència de la seva cultura i el lloc i el temps en què 
viuen. Així, els objectes inclosos a la mostra esdevenen fragments de vida que, tot 
i el seu exotisme, permeten reflexionar sobre qüestions comunes al món de les 
dones.  
 
La mostra es deté en set cultures d’Àfrica, Àsia, Amèrica amazònica i 
septentrional, i es divideix en tres àmbits que permeten que l’espectador conegui 
el rol de la dona en aquestes societats i que alhora conviden a buscar 
paral·lelismes amb la nostra pròpia realitat en els àmbits de la família, la religió i 
l’espiritualitat, a través de fotografies i peces diverses, com ara vestits, joies, 
accessoris d’higiene, estris domèstics, artesania, i també escultures i objectes 
religiosos.  
 
La família: concepció, matrimoni, maternitat i divisió de les tasques  

 
L’exposició evidencia com, malgrat que els models familiars existents són molts i 
diversos (amb relacions de parentiu i rols paterns o materns molt diferents), la 
família esdevé en tots els casos l’àmbit bàsic de la relació humana. En l’àmbit 
familiar la dona ha tingut sempre un paper primordial com a mare, esposa, 
dipositària de la tradició i responsable d’una bona part de l’economia domèstica. 
  
La mostra arrenca des del moment mateix de la concepció. Es detalla, per 
exemple, com a molts llocs de Papua Nova Guinea impera la creença que 
qualsevol cos humà té elements masculins i femenins. Per engendrar un fill, el 
pare i la mare aporten les seves pròpies substàncies: l’esperma masculí forma els 
ossos i l’estructura interna, i la sang de la mare és l’origen de les parts més 
peribles, com la carn i la pell. Per tant, els dos progenitors són importants per 



determinar tant el sexe com el caràcter dels fills. La diferenciació dels gèneres es 
desenvolupa amb els anys, en aprendre les tasques i les actituds en el marc de la 
família i en participar en actes rituals que indiquen a la persona el paper que li 
pertoca dins la societat. 
  
En canvi, la vida familiar i social de les dones de la dinastia Qing era determinada 
per la concepció del cosmos, segons la qual la natura es divideix en forces 
masculines (yang) i forces femenines (yin). L’home s’identificava amb el sol i la 
claror, mentre que la dona representava la lluna i la foscor, i era, per tant, un 
ésser inferior. Mentre que a les famílies més benestants, les nenes i les dones 
vivien retirades del món, invisibles des de l’exterior, a les classes socials 
desafavorides les dones tenien més llibertat, ja que la prioritat era la supervivència 
diària.  
 
Pel que fa a la divisió del treball a la família, l’exposició posa la mirada en la 
concepció del món tradicional dels akha, un grup ètnic important, de prop de 2,5 
milions de persones, sense nació. Forçats per les guerres a migrar, es reparteixen 
per les zones muntanyoses de Birmània, Laos, la Xina i Tailàndia, i la seva 
situació és més o menys precària segons el país d’acollida. En cap cas no se’ls 
considera ciutadans de ple dret, i els seus pobles es veuen abocats a la pèrdua 
d’identitat i a la misèria.  
 
En la societat dels akha, l’home té el poder domèstic i social. L’interior de les 
cabanes presenta una divisió clara en dos espais: la zona de les dones, d’accés 
intern, i l’espai masculí, on hi ha els objectes més preuats i destinats a les visites 
(com ara la televisió). El treball dels homes i les dones també està ben delimitat. 
Mentre que els homes s’encarreguen del treball agrícola i la cacera, les dones se 
centren en el treball domèstic. A l’exposició es poden veure alguns dels vestits 
tradicionals akha que elaboren.  
 
En altres societats dominades per la cacera, com les cultures indígenes de 
l’Amèrica del Nord o de l’Amazones, els homes s’han de dedicar intensament a la 
seva activitat principal, per la qual cosa necessiten controlar un gran territori i tenir 
uns coneixements tècnics considerables. El fet que els homes s’absentin durant 
tant de temps implica que la resta de tasques productives recauen pràcticament 
en les dones, que són la major part del temps les úniques responsables de la llar. 
A més, són les dipositàries i transmissores de la tradició, l’activitat artística i la 
cultura. Com a hàbils artesanes, aquestes dones són capaces de transformar 
materials bastos, com les pells d’animals, en objectes delicats i civilitzats, alguns 
dels quals es poden veure en la mostra.  



 
La societat: identitat, poder i desigualtat, ideal de bellesa  

 
El gènere és un dels trets que més determinen els rols socials. El fet de ser dona 
implica un aprenentatge determinat i unes expectatives que poden ser més o 
menys marcades segons el lloc de naixement i les característiques de l’entorn. 
Per això aquest àmbit aplega exemples geogràfics i temporals ben diversos sobre 
la identitat dins el grup, la capacitat de les dones de decidir sobre el seu propi 
destí o la idealització de la bellesa femenina.  
 
Així, per exemple, el poble maisin no diferencia els homes de les dones pels trets 
biològics, sinó per la manera de pensar i actuar. Els principals criteris de 
diferenciació d’aquest poble de Papua Nova Guinea són purament materials, com 
ara la vestimenta o els tatuatges. Fins als anys noranta, els maisins tenien el 
costum de tatuar la cara de les nenes quan començaven a desenvolupar els trets 
sexuals. Els tatuatges eren fets amb pigments naturals i les identificaven com a 
joves actives sexualment, d’un llinatge determinat. Actualment, les noies joves no 
accepten tatuar-se la cara i s’oposen a la tradició.  
  
Sobre el poder de les dones, val a dir que moltes de les lluites contra els poders 
colonials de la primera meitat del segle XX van ser liderades per dones, com 
l’anomenada «guerra de les dones», que va tenir lloc a Nigèria contra l’intent del 
govern colonial britànic d’imposar nous tributs als negocis que elles regentaven. 
Els governs europeus van posar fi a un sistema de poder que equilibrava el rol 
dels homes i les dones en diferents àmbits d’actuació, com ara la religió, la 
política i l’economia, ja que els funcionaris colonials, majoritàriament homes, 
exigien interlocutors africans masculins. Les noves formes institucionals i 
organitzatives, el sistema monetari i les missions evangelitzadores van fer callar 
progressivament les veus de les dones i els van anul·lar la capacitat de decidir el 
futur de les seves comunitats.  
  
A la mostra es poden veure els delicats treballs en bronze procedents del regne 
de Benín (actual Nigèria), que representen dones dirigents de l’Àfrica precolonial. 
Es tracta de caps commemoratius que reten homenatge a les reines mare, que es 
distingeixen pels casquets acabats en punxa i coberts de boletes de corall. La 
reina mare o iloba tenia atribucions rituals, polítiques i, fins i tot, militars. En alguns 
llocs d’Àfrica s’atorgava aquest càrrec a la mare del rei, mentre que en altres llocs 
simplement consta com la dona més poderosa del regne, amb un espai de decisió 
propi i independent.  
  



En la legislació índia les dones gaudeixen dels mateixos drets que els homes. 
Oficialment, ningú no pot ser discriminat per qüestions de casta, el pagament de 
dots està prohibit i les nenes han d’estar escolaritzades. La realitat, però, és molt 
diferent. Només les nenes de classe mitjana i alta tenen l’oportunitat de 
desenvolupar-se personalment i, tot i això, els caps de família decideixen els 
matrimonis. La manca de llibertat es tradueix en precarietat, abusos, 
analfabetisme i dificultats per a la supervivència en el cas de nenes i dones del 
nivell social més baix, que acostumen a ser població autòctona (adivasis) o sense 
casta (dàlits). Aquestes profundes desigualtats es manifesten especialment a les 
àrees rurals, on viuen més de les tres quartes parts de la població de l’Índia.  
 
Pel que fa a l’ideal de bellesa en les diferents cultures, un dels exemples presents 
a la mostra és el dels territoris de l’antiga Pèrsia, on al final del segle XIX i 
començament del XX l’ideal de bellesa femenina es transmetia sobretot a través 
de la poesia. La dona persa era sofisticada, usuària habitual d’accessoris de 
bellesa, com ara el mirall, la pinta, el necesser i el maquillatge. Les joies d’argent 
ressaltaven especialment la bellesa i es reservaven per als dies de festa.  
 
La divinitat  

 
Des de temps immemorials, la dona ha tingut un paper fonamental en els 
sistemes de creences com a ésser poderós, origen de la vida, però també ha 
estat una figura temible i amenaçadora. La dona és present en la major part de les 
religions, sigui com a deessa, com a vehicle cap a la divinitat o com a persona 
amb coneixements espirituals que transcendeixen la capacitat de la resta dels 
humans.  
  
Sense anar més lluny, en el pensament religiós hindú hi ha la creença que tots els 
déus són representacions d’un principi absolut anomenat brahman. El brahman es 
manifesta en tres déus principals: Brahma —creador de l’univers—, Vixnu —
protector del món— i Xiva —que busca la saviesa transcendental i destrueix la 
ignorància. Sota aquesta tríade es despleguen un gran nombre de divinitats 
masculines i femenines. Devi és la paraula genèrica que significa ‘deessa’, però 
també fa referència a la divinització del principi femení. Cada deessa pot tenir més 
de cent noms diferents, la qual cosa corrobora la complexitat del sistema de 
creences hindú. Una de les divinitats més importants és l’esposa de Xiva, que rep 
també diversos noms i s’encarna en deesses com ara Parvati, Durga o Kali.  



 

  

Dones. Mirall de cultures  
  
 

Del 9 d’octubre de 2009 al 10 de gener de 2010  
 
 
CaixaForum Lleida  
Blondel, 3  
25002 Lleida  
 
  
Horari:  
De dilluns a divendres, de 9 a 20 h 
Dissabtes, de 10 a 20 h 
Diumenges i festius, d’11 a 14 h 
Tancat el 25 de desembre i el dia 1 de gener 
 
 
Entrada gratuïta a les exposicions 
 
  
Servei d’Informació  
Obra Social Fundació ”la Caixa”  
Tel.: 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h  
www.lacaixa.es/obrasocial  
  

 
 
Més informació:  

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa”  
Josué Garcia: 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es  
  
Nota de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  
www.obrasocial.lacaixa.es  


