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Les ombres que sustenten la nostra història

A la recambra, a la sala d’espera, al raconet, a la sala petita, al soterrani, a les golfes, a 
l’arxiu, al magatzem... sempre presents: dones que sustenten la nostra h(H)istòria. Des 
de l’ombra.

Per sort (i amb cert terror) darrere de Caterina Albert, Rosa Maria Arquimbau 
i Lluïsa Denís hem descobert un món aclaparador d’ombres femenines, artistes 
relegades a l’oblit (això sí, ben emmagatzemades, si van ser afortunades), que espe-
ren pacientment per si algú les vol recordar. No voldríem que aquestes lectures es 
convertissin només en un acte arqueològic de descobriment, necessari, per retre 
homenatge a aquestes dones que com moltes altres van posar ciments al que som 
avui, sinó també per ser conscients que això que veiem ara és la punta de l’iceberg, 
i que si suméssim tot allò que la creativitat femenina ha realitzat i ha estat ignorat 
al llarg de la història, ara mateix tindríem davant nostre un gegant que no podríem 
obviar. Aquests textos veuen la llum durant uns dies, i després, amb sort, tornaran 
a les pàgines d’uns llibres que pocs llegiran. Un símbol, una metàfora insuficient i 
bellíssima, aquest homenatge que és l’Epicentre Pioneres. Una primera pedra, espe-
rem, d’un camí que fa temps que hauríem d’haver recorregut ja: el de la paritat real, 
rellegint la Història i mirant endavant. 
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Publicacions Epicentre Pioneres

Amb motiu de l’Epicentre Pioneres, el TNC publicarà, 
en col·laboració amb Arola Editors, unes publicacions 
especials d’algunes de les autores més brillants del 
panorama català.

Pioneres modernes. Dotze autores de l’escena catalana 
1876-1938, una antologia a cura de Mercè Ibarz que 
inclou obres de Rosa Maria Arquimbau, Maria Carratalà, 
Maria Lluïsa Algarra, Llucieta Canyà, Cecília A. Màntua, 
Carme Montoriol, Lluïsa Denís, Maria Domènech, Carme 
Karr, Felip Palma [Palmira Ventós], Víctor Català [Caterina 
Albert] i Dolors Monserdà. Arola Editors / TNC, 2020

Volum de Teatre reunit de Rosa Maria Arquimbau, Arola 
Editors / TNC, 2020

Volum de Teatre reunit de Víctor Català, Arola Editors / 
TNC, 2020 (en premsa)

Volum de Teatre reunit de Carme Montoriol, Arola Editors /
TNC, 2020

L’huracà, de Carme Montoriol. Arola Editors / TNC, 2020
Llibre a 3 €
Edició especial del text de l’obra. Es pot adquirir al 
vestíbul mentre l’espectacle estigui en cartell.
Llibre a 12 €
Text de l’obra. Es pot adquirir a: llibreries habituals, 
www.tnc.cat i taquilles del TNC.

Epicentre Pioneres

Tant novel·la com teatre, periodisme o assaig, tant música com pintura o escultura, 
moltes de les dramaturgues anteriors a la Guerra Civil destaquen per un treball pluri-
disciplinari que ajuda a comprendre l’abast del diàleg que moltes d’aquestes creadores 
van emprendre amb el seu entorn cultural i social. Autores com Carme Montoriol, 
Rosa Maria Arquimbau, Maria Lluïsa Algarra, Maria Carratalà, Llucieta Canyà, Lluïsa 
Denís, Carme Karr, Víctor Català o Dolors Monserdà són veus essencials de la nos-
tra cultura, i per això l’Epicentre Pioneres vol contribuir a fer conèixer i aprofundir 
millor en la seva obra.

El Museu Nacional reivindica el paper de les dones en l’art

El Museu compta amb destacades artistes a la col·lecció. Recentment, hem obert 
una sala amb obres d’Aurèlia Muñoz, pionera de l’art tèxtil. I amb motiu de la col·la-
boració amb el TNC, hem dissenyat l’itinerari virtual Retrats femenins: sota la mirada 
masculina a l’app Second Canvas, un recorregut per onze obres de la Col·lecció d'Art 
Modern. A més, tots els diumenges de març, oferim visites comentades al voltant de 
les dones i l’art. Presenteu l’entrada de l’espectacle per visitar el Museu gratuïtament 
i gaudir d’aquestes propostes. 
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