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Resum 

Lorena Wolffer (Mèxic,1971) és una artista activista que a través de les seves 

performances fa denúncies cap a les injustícies que viu la dona i també de caire polític. 

En els seus treballs tracta temes com la violència de gènere i els feminicidis, entre altres. 

Per a algunes de les seves obres es documenta a través d’informes policíacs, com és el 

cas de Mientras dormíamos (2004).  Es pot observar com en molts dels seus projectes 

relaciona la violència de gènere amb el patiment del seu país, Mèxic. A través del cos 

maltractat de la dona realitza metàfores sobre un país copejat on el govern actua de 

manera passiva.  

Paraules claus: Lorena Wolffer, feminisme, art de gènere, violència de gènere  

Abstract: 

Lorena Wolffer (Mexico,1971) is an activist artist who, through her performances, 

denounces the injustices experienced by women and political denunciations. In her works 

she deals with issues such as gender violence and feminicide, among others the Ministry. 

For some of her works she is documented through police reports, as is the case with 

Mientras dormíamos (2004). She it’s interesting to see how in many of her projects she 

relates gender violence to the suffering of her country, Mexico. Through the battered body 

of the Woman she performs metaphors about a beaten country where the government acts 

passively. 

Key words: Lorena Wolffer, feminism, gender art, gender violence 
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1. Introducció 

En el món de l’art sempre s’ha obviat l’existència de grans creadores d’imatges o s’han 

atribuït les obres que han realitzat als homes del seu entorn,  ja fossin pares, amics o 

marits. N’és exemple Margaret Keane1. En la història de l’art, com assenyala Cao (2000: 

23) la dona ha estat vista com un mitjà a consumir o com alguna cosa maligna. Es podria 

parlar d’una història oblidada de les dones artistes des de l’edat mitjana, una llarga llista 

d’artistes d’interès notable que han estat ignorades pel discurs oficial (Mayayo, 2018: 12). 

Com diu Victoria Combalía (2006: 11) no trobam massa informació de dones artistes 

fins a finals del segle XX perquè, a causa de la seva posició inferior en la societat,  la 

major part no va tenir accés a la cultura, amb algunes excepcions, com les aristòcrates 

franceses del segle XVIII. 

 A partir dels anys setanta del segle XX, començaren a aparèixer estudis sobre l’art 

realitzat per les artistes amb l’objectiu de fer noves contribucions i donar-los visibilitat. 

Això va fer lloc a que l’estudi de les artistes s’hagi dut a terme a partir d’un punt de vista 

feminista, obrint així una nova branca de la crítica per a la postmodernitat. A més, es 

començaren a tractar qüestions sobre la representació de les dones, els mites i els arquetips 

(Combalía, 2006: 12). 

Aquests estudis es varen centrar, en primer lloc, en les tradicions de desigualtat de la 

seva producció domèstica i utilitària. A més, varen revelar formes en què les dones i la 

seva producció es relacionen negativament amb la creativitat i la cultura superior 

(Chadwick, 1993: 259). 

Com diu Whitney Chadwick (1993: 264) a través dels desenvolupaments teòrics s’ha 

aconseguit progressivament la integració de la producció de la dona dins la història, 

gràcies a l’estudi de la relació de les artistes amb els mitjans de producció i representació 

principals. 

En els darrers anys, les artistes han aconseguit el mateix reconeixement que els homes, 

obtenint una nova producció artística que té bona recepció. Per tant, veiem com s’està 

 

1L’artista signava els quadres amb el llinatge del marit, Walter Keane. Ell va veure la possibilitat 
d’aconseguir diners amb els quadres i va pensar que si ell es mostrava com el creador d’ells tindrien més 
èxit (Jackson, 2020: 173). 
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avançant, com elles estan aconseguint el reconeixement que mereixen i cotitzen en el 

mercat de manera semblant als homes (Combalía, 2006: 20). 

Aquest treball pretén reunir d’informació com va començar aquest desenvolupament 

artístic de la dona a Mèxic, com varen passar d’esser «la dona o l’amant o la filla» d’algú 

a esdevenir artistes creadores conegudes per elles mateixes. En definitiva, es tracta de 

mostrar com va començar l’art feminista a Mèxic. A més, a través de certes obres de 

Lorena Wolffer, desenvoluparem alguns temes com l’art performatiu i la representació 

del cos de la dona. 

L’elecció d’aquesta línia temàtica ha estat per interès personal per a conèixer dones 

artistes i donar-los més visibilitat.  

 He escollit aquesta artista perquè em va semblar interessant mostrar com, a través del 

seu art, recull temes actuals, sovint molt polèmics, en el dia a dia de Mèxic, com n’és el 

de la violència de gènere. Especialment he valorat la seva capacitat per relacionar 

determinants temes amb la passivitat amb la que actua el govern mexicà. Són temes molt 

presents en la seva obra, ja que en el fons sempre es tracta d’establir metàfores entre el 

cos de la dona i la situació sovint dramàtica del seu país, políticament també molt 

maltractat.  

El treball comença amb el desenvolupament dels objectius i metodologia utilitzada i 

continua amb la referència a alguns problemes amb què ens hem trobat al llarg de la nostra 

recerca. Després s’exposa el context per entendre el seu treball. Posteriorment  s’analitzen 

alguns dels seus projectes mostrant aspectes de l’art performatiu, violència de gènere, el 

cartell i la representació del cos de la dona. Finalment les conclusions tanquen el treball.  

Pels aspectes formals, cites, referències bibliogràfiques i alfabetització d’autors s’ha 

seguit la Guia per elaborar citacions bibliogràfiques en format APA: basada en la 6a ed. 

del Publication Manual of the American Psychological Association (Universitat de Vic). 

2. Objectius, metodologia i problemàtica  

Els objectius principals del treball són el coneixement de l’obra de l’artista 

mitjançant el seu discurs plàstic i conceptual, i  aprofundir en la seva capacitat per tractar 

temes extremadament actuals de Mèxic, com la violència de gènere i els feminicidis, i la 
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problemàtica política i social del seu país. A l’artista  l’interessa especialment els temes 

esmentats que els mostra mitjançant l’accionisme o performance i les instal·lacions. 

A més, en són objectius secundaris aprofitar l’estudi de l’artista per tractar de quina 

manera es mostra la visibilitat de la dona en l’art mexicà actual i exposar conceptes tant 

artístics com socials a través de la seva obra.  

Metodològicament, la intenció és posar en context els esdeveniments en els que 

va viure l’artista  per entendre els factors que han condicionat la seva obra. És per això 

que explicarem diversos conceptes tant artístics com socials a través d’una selecció dels 

seus projectes, com –a tall d’exemple- el projecte Territorio mexicano, on l’artista treballa 

el cos de la dona per plasmar el que ocorre en el seu país.  

Per assolir els coneixements proposats en aquesta investigació s’ha fet una recerca per 

adquirir certs coneixements respecte al moviment feminista mexicà. Seguidament, s’ha 

investigat de manera breu el context en el qual va viure l’artista i els fets que l’han marcat, 

els quals l’han dut a fer els seus projectes. Per últim, a través de l’exploració dels seus 

diversos treballs, s’extrauran alguns uns conceptes que poden explicar la seva feina. 

La problemàtica del treball es centra en tres aspectes: 1) la situació actual per la 

covid-19, que impedeix pel tancament de les biblioteques i arxius disposar de 

documentació sobre l’artista, per la qual cosa bona part de la informació procedeix de 

recursos on-line. Cal dir que això no lleva mèrit a la informació proporcionada, fins i tot 

més fàcil d’aconseguir que en publicació llibre o revista impresa per la dificultat de 

localització en les biblioteques de l’Illa; 2) la manca d’aprofundiment en l’art actual 

mexicà per manca de bibliografia física i on-line, i 3) la dificultat per realitzar el seu estudi 

per la poca distància cronològica, perquè és una artista contemporània que desenvolupa 

en plena actualitat les seves obres. 

3. Estat de la qüestió. 

Lorena Wolffer no ha estat gaire tractada pels especialistes, possiblement perquè va 

començar la seva carrera en la dècada dels anys noranta i manca d’alguna manera 

perspectiva històrica. On podem trobar major buit informatiu és respecte a la seva 
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formació artística, si té algun títol acadèmic especialitzat, on, quan, etc. Aquesta breu i 

insuficient informació s’ha aconseguit a través d’entrevistes i de la seva pàgina oficial2.   

L’estudiosa que més l’ha tractat és Josefina Alcázar (1950), doctora en sociologia per 

la Facultad de Ciencia Políticas y Sociales de la UNAM i interessada en l’estudi del 

performance en Mèxic en la seva trajectòria de CITRU (Centro Nacional de 

Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli). L’ha fet 

entrevistes, com la que li va realitzar en  la conferència “Mujeres en Acción” (2006) que 

es pot localitzar en Archivo Artea, les quals es troben en diverses de les seves obres com 

l’article “Mujeres y performance. El cuerpo como soporte” (2001).   

La seva obra artística si ha estat d’interès. A tall d’exemple, Lucía Melgar és una 

activista, professora, traductora i investigadora mexicana que ha estat coordinadora 

d’investigació i projectes en el Programa Universitario de Estudios de Género PUEG de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. En el seu llibre Mujeres y re-presentación  

en México: entre muchas plumas andan (2007) té un capítol dedicat a Lorena Wolffer on 

narra de què tracten algunes de les seves obres i el seu interès per la performance. 

S’han pogut trobar articles com els d’Edyta Kwiatkowska i Michal Faryś, “Mujeres de 

Palacio: la jugada con referencias lingüísticas y culturales de la mujer. Caso de actividad 

publicitaria de grandes almacenes mexicanos” (2007), en el qual s’explica detalladament 

en que va consistir la campanya publicitària Soy totalmente de Palacio de l’agencia 

publicitària TBWA i l’obra Soy totalmente de Hierro de Lorena Wolffer, a més de la 

repercussió que va tenir. 

Altra autoria, Mónica Mayer, una artista i crítica d’art mexicana feminista, que en el 

seu article “Un breve testimonio sobre los ires y venires del arte feminista en México 

durante la última década del siglo XX y la primera del XXI” (2009) també parla de Lorena 

Wolffer com exemple d’artista compromesa amb el feminisme i ho exposa en el seu art, 

al igual que la pròpia Mayer havia fet en els anys setanta. En el text destaca algunes de 

les intervencions de Wolffer i esmenta que s’ha dedicat a altres disciplines com mestre, 

gestora o realitzadora de programes de televisió.  

 

2 https://www.lorenawolffer.net/00home.html 

https://www.lorenawolffer.net/00home.html
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Cal destacar el llibre El cuerpo abierto. Representaciones extremas de la mujer en el 

arte contemporáneo (2012) d’Irene Ballester, una doctora en història de l’art per la 

Universitat de València, que  ha centrat la seva investigació entorn del feminisme, perquè 

ha aportat informació sobre alguns projectes, especialment, Soy totalmente de Hierro, la 

representació del cos de la dona, la violència de gènere a Mèxic, entre altres. 

4. El context històrico-social i plàstic de l’artista  

4.1.  Context històrico-social 

Quan l’artista iniciava la seva carrera artística, en els anys noranta del segle XX, 

es va produir a Mèxic una crisi econòmica durant el govern del Partido Revolucionario 

Institucional, que va comportar la necessitat de l’ajuda dels Estats Units per recuperar-se, 

donant lloc al deute extern (Delgado, 2002: s.p.). Aquest partit va optar per la repressió 

mitjançant construcció de la seva legitimitat que venia dels mitjans massius de 

comunicació i les seves promeses (Pleyers et al., 2018: 162). 

El 2000 es donaren unes noves eleccions que va guanyar el candidat de centredreta 

del Partido Acción Nacional (Delgado, 2002: s.p.). A finals del segle XX hi havia un gran 

nombre de mexicans indocumentats als Estats Units, una de les coses que va prometre 

aquest partit fou oferir “un marco jurídico aceptable para los mexicanos indocumentados 

ya instalados en Estados Unidos y creara canales institucionales para los migrantes 

futuros” (Meyer, 2003: 15). 

Mèxic és un país on es produeixen moltes accions violentes contra els drets 

humans a través de crims organitzats i accions per part de militars, ja presents a les dues  

primeres dècades del segle XXI. A més, la fractura entre els pobres i els rics és cada cop 

més elevada, es produeixen retallaments per pressupostos públics tant en educació com 

sanitat, malgrat que es té un gran pressupost per les eleccions del país, perquè gasta molt 

de diners en propaganda governamental i partidista (Pleyers et al., 2018: 163-165). 

Davant la situació, alguns segments de  la població mexicana s’han  organitzat per 

protestar i per cercar solucions en l’àmbit local. Entre els problemes, cal esmentar la 

violència contra les dones, la passivitat del govern davant  la desaparició de persones,  la 

destrucció dels boscos, l’augment del preu de la benzina i les retallades en educació, entre 

altres (Pleyers et al., 2018: 166). 



10 

 

La majoria dels delictes sexuals no són denunciats, ja que no es protegeixen a les 

víctimes. Malgrat que està permès l’avortament en cas de violació, les esferes de la 

ciutadania més pobres desconeixen aquest dret i s’arrisquen a morir en clíniques il·legals. 

A més, les que si ho volen fer a través d’hospitals públics són jutjades o persuadides per 

no dur-ho a terme. La Corte Suprema de la Nación mantenia fins novembre del 2005 que 

les violacions produïdes dins el matrimoni no es consideraven delicte (Ballester, 2012: 

246-247). 

També hi ha problemes de narcotràfic per part de col·laboracions de mexicans 

amb nord-americans. Per aquest assumpte, el 1999 als Estats Units es va dur a terme una 

operació secreta, concloent en la culpabilitat de diversos funcionaris per blanquejament 

de diners en diferents bancs mexicans. El govern mexicà no tenia constància d’aquesta 

operació, per aquest motiu, s’ha arribat a pensar que en comptes de voler acabar amb el 

problema, el que es pretenia era exercir pressió cap al país (Meyer, 2003: 16-17). 

Del seminari “Familias en el siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas” 

(2009), el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la  Universidad 

Nacional Autónoma de México va realitzar l’article  “Familias en el siglo XXI: 

Declaratoria de la Ciudad de México” (2009: 274-277), en el que es volia analitzar els 

canvis que han sofert les famílies i remarcar alguns fets i necessitats: a causa de la 

disminució de llocs de treball, les famílies han perdut qualitat de vida. A més, en el 

seminari es va assenyalar que la violència sobre els infants era tolerada en Mèxic i que 

s’havia d’actuar sobre aquesta pràctica. També encara és necessària la creació de 

programes per la prevenció, detenció i sanció de la violència de gènere, els avanços 

legislatius que s’han dut a terme fins ara no han estat suficients.  

Com es veurà, són aquests temes i aquest context el que l’artista és capaç de 

mostrar a les seves obres. És per això que s’ha fet una breu referència al context històrico-

artístic en el què viu Lorena Wolffer. Aquesta relació ha justificat la referència al context 

de Mèxic com a un apartat independent, perquè és impossible entendre la seva producció 

sense la referència al país on ha nascut i on viu. 
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4.2. La situació de la dona 

Per contextualitzar la situació de la dona a Mèxic i el sorgiment de l’art feminista en 

el país cal remuntar-nos al moviment estudiantil de 19683 que va donar lloc a la matança 

de Tlatelolco. El feminisme a Mèxic va arribar a través de les dones que varen sobreviure 

a aquest esdeveniment tràgic (Ballester, 2012: 242). 

L’any 1968 va marcar un abans i un després a la ciutat de Mèxic, es va formar un 

moviment estudiantil, qüestionant la legitimitat del govern mexicà. Aquest moviment 

estudiantil s’ha vist com una passa a la democràcia en Mèxic contemporani, ja que  el que 

pretenien era dialogar amb el govern, però l’Estat es va mostrar autoritari optant per 

silenciar aquesta iniciativa (Serna, 2014: 117-124). 

Els estudiants van iniciar nous mitjans de comunicació alternatius dels ja existents per 

poder expressar-se dins el periodisme. La premsa va ser fonamental per la seva 

participació en aquesta lluita, va funcionar com intermediària entre els ciutadans i l’Estat. 

Abans d’aquest esdeveniment el periodisme patia censura i gràcies a ell va tenir certa 

llibertat. El que ocorria a Mèxic es va poder contrastar amb la premsa estrangera, què va 

coincidir amb la preparació de la dinovena edició dels Jocs Olímpics en el 1968 (Serna, 

2014:118-121). 

Finalment, es va produir un esdeveniment tràgic, el 2 d’octubre de 1968 va ocórrer la 

massacre de Tlatelolco, en la plaça de les Tres Cultures, on es varen reunir els ciutadans 

per protestar. Hi havia militars infiltrats. Beth Jörgensen  en el seu article “La 

intertextualidad en "la noche de Tlatelolco" de Elena Poniatowska”  fa referència directe 

al llibre de La noche de Tlatelolco. Testimonios de historia oral (1971) d’Elena 

Poniatowska, una obra realitzada a través de la recopilació de testimonis dels estudiants 

que varen sobreviure a la massacre. Jörgensen d’aquest llibre recull que “Muchos 

soldados debieron lesionarse entre sí, pues al cerrar el círculo los proyectiles salieron en 

todas direcciones” (Jörgensen, 1989: 81-90). 

 

3 Aquesta idea també la sustenta la investigadora Estela Serret, la qual assenyala que a través de la 

matança de Tlatelolco es va donar una actitud més crítica amb major resistència. A més, es varen influenciar 

pel feminisme estatunidenc a través de les seves accions (Bollucci i Muñoz, 2019: s.p). 
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Malgrat que, com s’ha dit, el 1968, arran de la massacre el feminisme mexicà va arribar 

a través de les dones que varen sobreviure a aquest esdeveniment tràgic,  segons  Gabriela 

Cano (1996: 345-352) a finals del segle XIX a Mèxic ja es manifestaven certes idees a 

través de revistes femenines i durant la primera meitat del segle XX també els moviments 

feministes varen estar actius. En els anys vint del segle XX varen aconseguir tenir certa 

influència en la legislació civil, però encara hi havia algunes coses en les que necessitaven 

l’autorització del seu home, com per exemple el fet de poder tenir un treball. 

Un exemple d’això fou durant el govern de Salvador Alvarado en Yucatán (1915-

1918), el qual va tenir present el feminisme en la política durant el seu manament perquè 

podia contribuir per disminuir l’influencia catòlica en la societat, un inconvenient per 

aconseguir el progrés. D’aquesta manera va afavorir que les dones poguessin compaginar 

les seves suposades responsabilitats domèstiques amb un salari propi. En la primera 

meitat del segle XX es va crear a la ciutat de Mèxic el Consell Feminista Mexicà amb 

propòsits polítics. Aquest consell es va relacionar amb grups de dones nord-americanes 

que coincidien políticament amb les seva ideologia (Cano, 1996: 348-350). 

El feminisme va tornar a tenir força en els anys setanta per influència del que passava 

als Estats Units, on hi havia un moviment d’alliberació de la dona; també, com s’ha dit, 

a través de les dones que participaren en l’esdeveniment tràgic de la matança de Tatlenco 

(Ballester, 2012: 242) i amb motiu del cinquantè aniversari en 1970 del reconeixement 

de la igualtat dels drets polítics de les dones als Estats Units, un fet que va tenir molta 

ressonància en la premsa mexicana (Cano,1996: 354). En aquest ressorgiment dels anys 

setanta, el feminisme formava part d’un sector marginat de la societat. Aquestes primeres 

feministes es varen centrar a denunciar la violència de gènere (Lang, 2003: 72). 

A la ciutat de Mèxic es va realitzar la Conferència Mundial de la Dona i es va 

proclamar “l’Any Internacional de la Dona” per l’ONU en 1975, el que es volia fer eren 

certes reformes jurídiques respecte a la desigualtat entre els dos gèneres, però les 

activistes no estaven d’acord amb la conferència perquè “consideraban que ésta mantenía 

una posición política gobiernista; que su análisis sobre la condición de la mujer era 

superficial y que las medidas acordadas eran insuficientes”. Davant a la disconformitat 

varen realitzar un “contra-congrés” que no va tenir èxit (Cano, 1996: 355).  
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A Mèxic podem diferenciar entre dos moments diferents de reformes. 

El primer moment es dona entre 1988 i 1991 durant l’administració de Carlos Salinas 

de Gortari. Es varen centrar als delictes sexuals i es va ampliar la definició penal de l’acte 

violatori. Les actuacions aplicades en aquest moment es feren pensant en la seguretat 

pública, no es donaren drets a la dona, sinó que es varen obrir centres per poder atendre-

les, eren vistes com a víctimes que se les havia d’escoltar. Un exemple era la Procuradoria 

de Justícia del Districte Federal on s’atenia a les dones que havien estat assetjades 

(Lang,2003: 75-80). 

El segon moment fou durant l’administració d’Ernesto Zedillo als anys noranta. En 

1994 una crisi política va intensificar la democratització del país amb noves reformes 

centrades entorn de la família, volent deixar de banda el model patriarcal. A través de les 

reformes, les dones varen aconseguir participar en la política i es va donar major visibilitat 

al problema present de la violència de gènere. Malgrat això, aquesta participació no va 

arribar a totes les dones, tan sols a les de classe mitjana o mitjana-alta, deixant de banda 

a les classes desfavorides i les indígenes. A més, es va prioritzar principalment els temes 

de delictes sexuals i familiars, situant en segon pla la discriminació laboral i assetjament 

sexual (Lang,2003: 81-85). 

 Aquestes dues qüestions ubicades en un segon pla no s’han deixat de banda,  alguns 

grups feministes com Mujeres en Acción Sindical o la Red de Mujeres Sindicalistas els 

han tractat (Lang,2003: 85-87). Els grups de dones que es trobaven en un sector marginal 

de la societat en els anys setanta, en l’actualitat estan institucionalitzats i formen part de 

manera oficial en alguns sectors de la política. Gràcies al canvi que va sofrir la societat 

mexicana cap a una vida més moderna, les dones varen sortir de l’esfera domèstica i, 

començaren a participar en l’àmbit laboral, educatiu i participar en moviments socials 

urbans. En definitiva, aconseguiren visibilitat en l’espai públic (Lang,2003: 72). 

4.3. Feminicidis i art de gènere 

Respecte als feminicidis a Mèxic hi ha una ciutat que sobresurt entre totes:  la Ciutat 

de Juárez, a Chihuahua, coneguda pel gran nombre de desaparicions i assassinats de dones 

i nines. En 1993 les dones començaren a manifestar-se i realitzar accions en conjunt per 

donar visibilitat al que passava a la ciutat, volien que es prengués consciència de la 
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violència de gènere que hi havia a Juárez i en Mèxic. El moviment feminista va ser molt 

important, ja que les dones intentaven aconseguir canvis respecte a la ira que hi havia 

sobre elles a través de la narració del que havien sofert (Ravelo i Querales, 2016: 85-87). 

Patricia Ravelo i May-ek Querales (2016: 89) mostren en un article la diferència entre 

la violència de gènere i els feminicidis. De la Llei General d’Accés de les dones a una 

Vida Lliure de Violència, extreuen que la violència contra les dones és  “Cualquier acción 

u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el 

público”. I destaquen que la presidència de la Republicà Mexicana  el 2007  va dir que la 

violència feminicida :  

Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación 

de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto 

de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 

culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres (Ravelo i Querales, 

2016: 90). 

Un estudi mostra que entre 1985 i el 2007 els assassinats de dones va disminuir a 

Mèxic, per a augmentar posteriorment. A més, de les instàncies governamentals no 

mostren tota la informació ja que no expliquen si abans de morir patiren violència de 

gènere. Per part de l’Estat, la dona està desprotegida, hi ha mancances respecte a la 

prevenció, atenció i sanció de la violència de gènere i feminicida. Davant aquesta 

deficiència per part de l’Estat, hi ha projectes reivindicadors, com el Núcleo 

Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia “Cecilia 

Loria Saviñón” que intentaven preveure el problema (Ravelo i Querales, 2016: 91-93), i 

en 2001 es va formar el grup Nuestras Hijas de regreso a Casa, integrat per diverses 

famílies que havien perdut familiars, tant per desaparició com per assassinat en un lapse 

de dos mesos d’aquell any. Volien: 

Defender los derechos humanos de las víctimas y sus familias; en el acompañamiento a 

las víctimas de la violencia; la coordinación con otras organizaciones locales, nacionales 

e internacionales, la interlocución con los tres niveles de gobierno; así como la realización 

de investigación documental y de campo, y la difusión de resultados (Ravelo i Querales, 

2016: 97). 
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 També se’n formaren altres grups amb el mateix motiu: que les ciutadanes de la Ciutat 

de Juárez tinguessin un lloc on ser escoltades, donar a conèixer el seu testimoniatge amb 

l’objectiu que es pugui fer justícia (Ravelo i Querales, 2016: 98-99). 

Gràcies al sorgiment d’aquestes associacions a Juárez es va fer visible el que passava 

i es varen unir diverses persones per investigar els fets, com l’antropòloga Rita Laura 

Segato, de Brasil. No són “feminicidis íntims”, ja que els culpables no han estat 

identificats i els cossos de les víctimes es troben en llocs públics amb senyals de violència 

i violació (Muñoz et al, 2019:659). 

L’aportació que fa Rita Laura Segato a La escritura en el cuerpo de las mujeres 

asesinadas en Ciudad Juárez. Territorio, soberanía y crímenes de segundo Estado (2013) 

sobre els feminicidis en aquesta ciutat és interessant, ja que ella va ser convidada a anar 

a Ciutat de Juárez en el 2004 perquè les dones de les organitzacions Epikeia i Nuestras 

Hijas de Regreso a Casa havien tingut coneixement de les seves hipòtesis. Quan ella va 

començar a respondre la pregunta del per què dels crims a l’entrevista que li feren a la 

televisió, es va produir una caiguda de la senyal, cosa que no va ser de casualitat, sinó 

que li volgueren sabotejar el discurs (Segato, 2013: 12). Com que les autoritats de la ciutat 

no informaven sobre els casos perquè no els interessava, dos periodistes d’investigació, 

Diana Washington Valdez, autora de Cosecha de mujeres, i Sergio González Rodríguez, 

escriptor del llibre Huesos en el Desierto, varen aconseguir una llista de llocs i persones 

relacionades amb desaparicions i assassinats de dones. A Ciutat Juárez és comú donar la 

culpa dels fets als narcotraficants o que són crims amb mòbil sexual, però el que varen 

descobrir aquests dos investigadors era que hi havia persones adinerades que estaven 

vinculades a alguns assassinats (Segato, 2013: 17-18).  

Segato (2013: 26-35) assenyala que  la ciutat s’ubica en un indret a la frontera on es 

troba la diferència entre l’excés i la falta, un lloc on grans empresaris viuen a un dels 

costats, però fan feina a l’altra. Però, a més, aquests assassinats són vists com un missatge 

de poder, com a signe que són amos de la ciutat, i per demostrar-ho maten les dones. Com 

diu ella “en la lengua del feminicidio, cuerpo femenino también significa territorio y su 

etimología es tan arcaica como recientes son sus transformaciones”. Per tant, realitzarien 

aquests actes de violència com una forma de domini territorial. 
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Per aquesta raó, el que es produeix a la ciutat no serien crims de gènere comuns, tenen 

un rerefons, són crims corporatius d’un segon Estat, actes criminals que la policia jurídica 

no pot aturar (Segato, 2013: 42). 

En aquest context, no ha de resultar estrany que, molt de temps abans, des de finals del 

XIX, es troben referències a la condició de la dona artista, com escriu Rita Eder (1998: 

252) i que es pretenia donar suport a aquestes pintores que lluitaven per la professió que 

havien escollit. 

Així podem suposar que el feminisme a Mèxic va sorgir davant la necessitat de crear 

un col·lectiu de dones per defensar els seus drets i lluitar per la igualtat i amb els homes. 

Aquesta idea es va consolidar perquè es varen adonar que tan sols eren vistes com a 

companyes dels homes (Ballester, 2012: 242). 

El fet que les dones artistes tractessin temes sobre gènere, no volia dir que fessin un 

art feminista. En els anys setanta del segle XX això era vist de manera pejorativa o fins i 

tot, com a sinònim d’homofòbia, per això, se’n desmarcaven. El que volien amb el seu 

art era expressar els seus principis sobre el gènere; per tant, es parlaria d’art de gènere 

(Barbosa, 2008: 76-77). 

En l'estudi de la història de l'art, aquest enfocament de gènere va sorgir en el context 

de la necessitat de considerar més les obres d'art de la dona, gràcies al feminisme i a la 

consciència de gènere de determinats artistes com Magali Lara, Maris Bustamante, 

Mónica Mayer, entre altres. Elles volien plasmar la problemàtica de la dona en el seu art, 

tractant diversos temes, com la condició femenina, l’autorepresentació, l’erotisme, entre 

altres (Barbosa, 2008: 141-143). 

Mónica Mayer en “Un breve testimonio sobre los ires y venires del arte feminista en 

México durante la última década del siglo XX “ (2009) indica que en un primer moment 

es va haver de fer un procés d’autodefinció i relata el següent:  

¿Arte feminista es el que hacen las mujeres, el que hacen las feministas o el de temática 

feminista? Como apenas empezaba a reflexionarse sobre el tema a través de ensayos 

fundacionales como "Why Have There Been no Great Women Artists" de Linda Nochlin 

publicado originalmente en la revista Art News en 1971, las artistas y críticas setenteras 
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nos pusimos a organizar exposiciones para aprender de manera empírica (Mayer, 2009: 

193). 

En 1977 a la Casa del Lago de la ciutat de Mèxic es va realitzar la primera exposició 

feminista, Collage íntimo, organitzada per Rosalba Huerta, Lucy Santiago i Mónica 

Mayer.  El que es pretenia era que, a través de la individualitat de cada una de les 

experiències pròpies, la seva identitat i pors cohesionessin el col·lectiu. Una de les obres 

que es trobaven en aquesta exposició era realitzada per Mónica Mayer era A veces me dan 

miedo mis pensamientos, mis fantasías, en la qual es representava un penis i un pubis 

amagats, ja que el quadre es trobava darrere d’unes cortines. A partir d’aquí, les artistes 

es varen centrar en temes més radicals com la violació, l’avortament, etc. A través de 

Mayer es pot veure com hi havia relació entre Mèxic i els Estats Units, ella va viatjar als 

Estats Units en 1978 per formar-se, en concret, a Feminist Studio Workshop a Califòrnia, 

on va rebre cursos d’art feminista i va participar en diverses exposicions col·lectives. El 

Woman’s Building de Los Angeles volia conscienciar les artistes de la dificultat que hi 

havia per aconseguir independència a causa d’haver estat sempre discriminades pel seu 

gènere, no es veien de la mateixa manera els homes que les dones. Es varen realitzar 

conferències sobre aquest tema també a la ciutat de Mèxic, produint uns efectes molt 

positius a causa del contacte entre artistes de Mèxic i dels Estats Units (Barbosa, 2008: 

79-90). 

Inicialment, en lloc d’anomenar-se feministes, el que feren fou introduir temes que no 

havien estat representats abans, com la sexualitat femenina, un tema considerat tabú. 

Magali Lara va ser una de les que va començar a treballar aquest tema, malgrat que en la 

dècada dels anys setanta no estava ben vist i va rebre moltes crítiques, però no va defallir 

perquè era la temàtica que li interessava  (Barbosa, 2008: 49-50). Un altre tema seria la 

pornografia, utilitzada per Maris Bustamanete, que també es va convertir en una qüestió 

controvertida. La diferència entre ser considerada una imatge eròtica o pornogràfica en el 

cinema, consistia en el fet de si la dona es movia o no o de si es veia de cos sencer; en el 

cas que estès en moviment i de cos sencer se censurava perquè era vist com a pornografia 

(Barbosa, 2008: 59). 
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Mitjançant aquestes accions artístiques el que volien era consolidar canvis polítics. 

Duien a terme aquesta pràctica artística tant en grups col·lectius com individualment. 

Abans d’entrar a les galeries, les representacions de les artistes més reivindicatives es 

duien a terme en espais urbans oberts (Segura i García, 2019: 70). 

Moltes de les artistes varen optar per la performance, un tipus d’art que sorgeix de 

l’entrecreuament entre diverses disciplines com el vídeo, la dansa, la música, 

representació teatral, el body art, etc. Com és un art efímer queda constància a través 

d’una documentació audiovisual que forma part de l’obra. Amb aquesta acció artística 

realitzaven representacions vinculades a la sexualitat i contraposar la imatge que s’havia 

vist amb anterioritat del seu cos, que per la seva biologia reproductora la dona sempre 

havia estat vinculada a la maternitat (Fernanda, 2005: 2-8). Mónica Mayer exposa que 

des del seu punt de vista varen encaixar tan bé la pràctica de la performance amb el 

feminisme pel fet que ambdues manifestacions tenien un mateix propòsit. La performance 

intentava eliminar la línia entre la vida i l’art i feminisme entre què és personal i què és 

polític (Mayer,2009: 194). 

En 1983 es va crear el grup Polvo de Gallina Negra que estava format per dones artistes 

mexicanes com Maris Bustamante i Mónica Mayer. La primera obra que van realitzar va 

ser durant la marxa contra la violència de gènere dia 7 d’octubre de 1983;  s’anomenava 

El respeto al derecho al cuerpo ajeno. En la performance denunciaven la violació de la 

dona i consistia en crear i repartir un beuratge per fer un mal d’ull als violadors. No només 

trobam aquest grup, sinó que moltes artistes varen optar per utilitzar la performance per 

denunciar les violacions sexuals, tant de dones com de nines, que no acaben en denúncia 

per la por de les víctimes. Un altre exemple seria Emma Villanueva, qui va fer la 

performance Rape Scene en 1973. En aquesta ocasió, l’artista estava fermada durant 3 

hores dins una sala esperant a ser violada. Els homes que la miraven tenien tres opcions: 

narrar una experiència d’abús sexual real, no fer res i tan sols mirar o abusar sexualment 

de l’artista (Ballester, 2012: 243-244).  

L’activisme s’ha reforçat gràcies a Internet. Ha estat clau la convergència entre la 

tecnologia, l’activisme i l’art per desarticular estereotips de gènere que fomenten la 

violència. A través dels dispositius en línia es poden reproduir aquests estereotips en 
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diferents formes de visualització. A més, les xarxes socials són molt importants avui en 

dia i permeten intercanviar idees. Fent un bon ús de les xarxes “podría ser un potencial 

recurso de fortalecimiento de los procesos de construcción e inclusión social” (Segura i 

García, 2019:71). La preocupació  bàsica d’aquest tipus de pràctica artística no recau en 

temes d’estètica, sinó en l’intent de provocar canvis polítics, malgrat això, no hem de 

deixar de valorar l’impacte visual que té, ja que són els recursos visuals els que generen 

l’impacte que es vol aconseguir sobre l’espectador. Són les imatges les que reforcen el 

missatge i creen major emoció (Segura i García, 2019: 71-72).  

La joventut d’avui en dia, que ha crescut ja amb aquests mitjans digitals, seria una peça 

clau a l’hora de reforçar l’activisme que en fa ús, ja que entra diàriament en aquests espais 

i té molts de coneixements sobre ells. D’aquesta manera la participació dels adolescents 

seria molt sol·licitada (Segura i García, 2019: 73). 

Moltes de les artistes que tracten temes sobre violència de gènere han optat per fer ús 

de l’art performatiu per mobilitzar la societat i deixar constància del que passa en el món 

a causa de la passivitat jurídica d’alguns països com Mèxic. Aquesta pràctica artística 

seria efectiva per denunciar aquests fets, ja que es dirigeix a un col·lectiu i  de vegades 

són processos oberts. En definitiva, el que es pretén és que el públic se solidaritzi amb la 

situació que les dones viuen. El fet que aquestes denúncies fetes a través de la 

performance vagin acompanyades d’estratègies de retòrica jurídica ben dissenyada, com 

la presentació de testimonis és més efectiva, perquè es mescla la visibilitat de la denúncia 

amb l’eficàcia performativa (Raphael i Priego, 2013: 144-146). 

Per tant, moltes dones fan ús del seu art per denunciar els fets discriminatoris en el que 

pateixen. Un exemple seria el que presenta Cindy Gabriela Flores, una artista mexicana, 

que en la seva obra El lugar de las mujeres en el metro de la Ciudad de México (Fig. 1) 

mostra la discriminació que suposa que les dones mexicanes quan van en transport públic 

tinguin els dos primers vagons del metro reservats per a elles. Això és una mostra de com 

les dones són una possible víctima d’abús sexual o de tocament. El que va fer l’artista va 

ser comparar aquest espai públic amb el que passa a Internet, on també s’ha creat com un 

espai per a les dones, però en aquest cas és opcional i, a més, en poden fer ús com a 

protesta davant els abusos que pateixen (Ballester, 2012: 285). 
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Totes aquestes idees de reivindicació de la dona i el tractament de temes de 

controvèrsia com pot ser la violència de gènere, ho trobam plasmat en Lorena Wolffer, 

on es veurà reflectit en el següent apartat. A més, també es troba present l’obra de l’artista 

en Internet donant major visibilitat a les seves obres i els temes seleccionats per a que 

reflexioni l’espectador. 

5. La plasmació de la problemàtica de Mèxic en la projecció artística de Lorena 

Wolffer. Alguns projectes paradigmàtics. 

5.1. Breu introducció a la seva trajectòria artística i de gestió cultural 

La  carrera artística de Lorena Wolffer es va iniciar en els anys noranta del segle XX, 

moment en el qual la performance entès com a art alternatiu ja assolia de fort reconeixent. 

El govern mexicà va obrir un sistema de beques del Fondo Nacional para  la Cultura y las 

Arte i ella va aconseguir una (Espinoza, s.d.). 

La mateixa Wolffer, en una entrevista de Josefina Alcázar per a la conferència de 

“Mujeres en Acción” (2006) assenyala que va començar la seva trajectòria quan va 

participar en un taller de performance en una universitat de Boston.  Segons diu, va triar 

la performance primer per aconseguir, i després, per mantenir el contacte directe amb el 

públic sense necessitat de cap mediador entre obra i espectador.  Malgrat que mai ha 

format part de cap grup, sí que ha dut a terme diverses col·laboracions amb artistes. Ella 

mateixa afirma que, si hagués d’esmentar alguna influència que ha marcat la seva obra 

artística, seria la performance nord-americana contemporània, tot i que, més important 

que això, és la inspiració que troba en els fets quotidians mexicans (Archivo Artea, 2006). 

En l’entrevista esmentada, la pròpia artista diu que la seva carrera artística es podria 

dividir en dues etapes. En primer lloc, es trobaria un període en què experimenta amb 

intensitat els límits del seu cos a través de sotmetre’l a situacions extremes. Més tard, va 

anar incorporant en les seves creacions nocions de simulacre i espectacle, recurrents en 

la seva obra (Archivo Artea, 2006). 

És una artista coneguda internacionalment. No tan sols fa performance a Mèxic, la 

seva obra ha arribat a Canadà, Espanya, els Estats Units, Finlàndia, França i Regne Unit. 

Un exemple és Looking for the perfect you realitzada en Quebec, Canadà, en 1993. 

Sempre, com afirma, ”aborda asuntos relacionados con la fabricación cultural del género 
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y defiende los derechos, la agencia y las voces de las mujeres y de los cuerpos no 

normativos” (Archivo Artea, s.d.). 

A més, entre 1994 i 1996 va cofundar i va ser directora de Ex-Teresa Arte Alternativo,  

un centre cultural que segueix actiu en l’actualitat.  És on es desenvolupa el Festival 

Internacional de Performance, amb videoart i art sonor de música electrònica (Alcázar, 

2001: s.p). Posteriorment, ha estat membre del Consejo Nueva Generación, ha participat 

en el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México (1998-2000), s’ha encarregat 

(2000-2002) de la secció cultural de Mujeres del Siglo XXI i fou cocreadora, coguionista 

i conductora de la revista cultural televisiva La caja negra (2003-2004). En l’actualitat és 

assessora de la Coordinació de Difusió Cultural de la Universitat Nacional Autònoma de 

Mèxic (Archivo Artea, s.d.). Ha estat promotora d’art contemporani, organitzant 

exposicions i actes artístics com Señales de resistencia (Museo de la Ciudad de México, 

2000), que consistia en la representació de performances relacionades amb els drets 

humans i les garanties individuals (Lorena Wolffer, s.d.). Ha impartit tallers i 

conferències en diversos espais artístics com museus i ha dut a terme actuacions a 

universitats com un curs intensiu de performance en la Universitat Autónoma de 

Querétaro, Mèxc. 

Sempre ha fet les seves performances des d’una mirada feminista, reivindicant les 

dones i els seus drets. A més, com ja hem dit, sovint relaciona les seves obres amb la 

problemàtica política i social que pateixen les dones i la situacions d’injustícia, 

desigualtat o conflictivitat del seu país. Això justifica que hagi presentat projectes en 

espais públics com Soy totalmente de Hierro (2000), perquè les seves creacions no es 

limiten a espais museístics ni galeries (Archivo Artea, s.d.). 

5.2. Territorio mexicano (1995)  

Territorio Mexicano (Fig. 2) es va realitzar en el museu Carillo Gil de la ciutat de 

Mèxic dins el cicle Las transgresiones al cuerpo: arte contemporáneo de México. Una 

de les estances del museu és va escenografiar com si fos una sala de quiròfan i en el centre 

s’ubicava una llitera amb Lorena Wolffer tombada a sobre. Es trobava fermada de mans 

i peus, mentre que durant sis hores li queia sang d’una bossa de transfusió damunt el 

ventre. Abans d’entrar a la sala, el públic escoltava un discurs d’un senador nord-americà 
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discutint la desertificació de Mèxic en la lluita contra el narcotràfic. Un cop a la sala es 

trobava una gravació que deia: “Peligro, Peligro, se está usted aproximando a Territorio 

Mexicano” (Alcázar, 2001: s.p.). 

Wolffer lleva el cuerpo a sus límites de resistencia y utiliza la sangre como un poderoso 

elemento simbólico. Al poner a prueba la resistencia física, mental y espiritual de su 

cuerpo, Lorena retoma una práctica realizada por performanceros como Vito Acconci, 

Chris Burden, Gina Pane, Marina Abramovic y Ulay, pero establece una relación directa 

con una denuncia política (Alcazar, 2001: s.p). 

El que pretenia Wolffer era realitzar una denúncia política, volia mostrar la passivitat 

dels mexicans davant la crisi econòmica i política de 1994 del seu país. La passivitat la 

va ensenyar a través del seu cos nu i torturat en la llitera perquè, d’alguna manera, si no 

es fa res amb la situació en la qual es viu et tortures a tu mateix. Per això, Lorena Wolffer 

va nomenar aquesta performance com autotortura (Melgar,2007:100). Ella mateixa diu: 

 La intención tras la larga duración de esta pieza era darle la oportunidad al 

espectador/voyeur suficiente tiempo para reflexionar y darse cuenta que no estaba frente 

a un espectáculo sadomasoquista, sino que formaba parte de un ritual político de pena y 

voyeurismo politizado (Lorena Wolffer, s.d). 

Per poder entendre per què volia denunciar la passivitat dels mexicans davant la crisi 

econòmica, hem de saber com es va produir aquesta situació. Per això, cal remuntar-nos 

a l’any 1888, moment en que Carlos Salinas de Gortari era el president de Mèxic. A través 

de certes actuacions, segons Elizondo (1997: 953): 

Intensificó la reforma económica estructural iniciada en el sexenio de Miguel de la 

Madrid con el fin de incrementar el nivel de desarrollo del país. Para ello, el gobierno 

privatizó4 innumerables empresas públicas y desreguló la economía, principalmente con 

respecto al mercado internacional. 

Gràcies a aquestes actuacions, Carlos Salinas de Gortari, va aconseguir certa estabilitat 

econòmica, però no va assolir el manteniment. Es va produir la devaluació de la moneda 

 

4 Orlandina de Oliveira i Brígida Garciá (1998: 46) també ressalten que les conseqüències més 
destacades foren a partir de la política de privatització que va dur Salinas durant el seu govern. 
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per complet, al cap de poc temps es va obtenir una lleugera recuperació (Elizondo, 

1997:953- 954). Els resultats d’aquestes reformes econòmiques varen ser contradictòries 

perquè, per exemple, el que es pretenia amb la privatització de les empreses cotitzades 

era augmentar els recursos públics. El monopoli resultant no va estar regulat 

adequadament, això va provocar que no s’aconseguís els beneficis proposats (Elizondo, 

1997: 959). 

A través de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano s’ha pogut observar que les dones 

es varen incorporar a l’àmbit laboral en major nombre durant els primers mesos de 1995 

per l’alta desocupació. Això no va passar en totes les regions de Mèxic, sinó que es va 

produir de manera heterogènia (Zenteno,1999: 357-358). 

Doncs, les dones ja d’una edat avançada, casades, amb un baix nivell educatiu i les 

que tenien infants petits, a causa de la reestructuració econòmica, es varen veure obligades 

a les feines extradomèstiques per la necessitat de generar ingressos (Zenteno, 1999: 379). 

Lorena Wolffer en “La lucha empieza cuerpo a dentro” (2011: 217-218) diu que els 

temes que formen part de les seves representacions, com la violència de gènere o 

“entender al cuerpo como un territorio de resistencia en oposición a las construcciones 

biopolíticas que persiguen normalizarlo”, no han estat una elecció. Sinó que fa ús 

d’aquests assumptes perquè són els que li afecten al seu dia a dia en la societat amb una 

cultura constantment discriminatòria. Ella posa l’exemple de com està criant a la seva 

filla: com la societat actual és heteronormativa amb canons de bellesa, ella el que pretén 

a la seva nena és mostrar-li altres alternatives per ser i viure de manera respectuosa i sense 

prejudicis.  

5.3. If she is Mexico, Who beat her up? (1997)  

La perfomance (Fig. 3) fou presentada a San Francisco en el Yerbabuena Center en 

l’any 1998. Per a l’obra, l’artista es vesteix com una model, amb un vestit de color verd i 

plena de cops i ferides fetes amb maquillatge d’efectes especials.  De nou vol mostrar que 

a través del cos femení fa una metàfora del país copejat, humiliat i abusat (Alcázar, 2001: 

s.p.). 

S’al·ludia a la bandera mexicana a través de la roba i els objectes que portava en la 

passarel·la i, a més, sonava un rap amb discussions d’un senador nord-americà sobre la 
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desertificació de Mèxic en la lluita contra el narcotràfic. Com és visible hi ha connexió 

amb l’obra de Territorio mexicano. Malgrat que la performance reflexa com el cos femení 

i el país són maltractats, exteriorment es mostra una imatge de que tot està bé (Ballester, 

2010:45-46). També a través de l’obra l’artista volia apuntar el desavantatge que tenien 

les dones en el seu entorn (Lorena Wolffer, s.d). 

Seguint en la línia de la violència de gènere que es mostra en l’obra, es pot afegir que 

no tan sols s’inclou el maltractament dins la violència, sinó que també existeixen altres 

accions cap a la dona com l’abandonament, els insultes, l’explotació, la discriminació 

laboral, les humiliacions, la prostitució forçada, entre altres, fins a arribar al feminicidi  

(Ballester, 2012: 219). 

Aquesta violència esta lligada al sexisme, considerant que el cos de la dona pertany a 

l’home, a més, són causades per la cultura, la política i la ideologia. La lluita per part del 

feminisme per mostrar al món els successos que passaven va començar als anys noranta, 

però ja en la dècada anterior es trobaven precedents amb el moviment feminista 

contemporani.  La no visualització del que ocorre a les dones dóna a lloc a pensar que són 

fets aïllats i també dóna pas a la normalització de la desigualtat entre la dona i l’home. 

Aquesta acció de violència de gènere no tan sols és causada per part dels homes, sinó que 

també s’aplica entre dones  (Ballester, 2012: 220-222). 

El fet de donar visibilitat a la violència que pateixen les dones serà influenciat pels 

programes d’educació artística feminista en el Fresno State Collage en 1970 i en el 

campus de California Institute of the Arts en 1971. Allà a les alumnes se les comparaven 

els cossos dels animals en els escorxadors amb els seus propis cossos per a que agafessin 

consciència de la realitat (Ballester, 2012: 229-230). 

Els mitjans de comunicació també són una eina important per donar visibilitat a 

aquests fets de violència. Algunes organitzacions polítiques i educatives publiquen 

notícies amb la intenció de contrarestar aquesta violència, però les campanyes d’aquest 

tipus poden tenir dos efectes que no són positius, la insensibilització i la imitació. Quan 

s’ha reproduït tantes vegades una notícia pot donar pas a la insensibilització perquè ja no 

crida tant l’atenció, deixa de ser sorprenent i dóna lloc a la normalització d’aquests actes. 

L’altre efecte seria la imitació que es donaria a les persones que ja de per si són violentes, 



25 

 

quan veuen les notícies les agafen de referent. Per tant, a vegades s’arriba a banalitzar la 

violència  en comptes de fer-li front de tant que es parla d’ella. Encara que es fan diverses 

campanyes contra la violència de gènere, aquesta es manté o augmenta. Per això és 

fonamental que es fomentin uns valors de respecte als joves des d’una edat primerenca 

per evitar adolescents agressors (Segura i García, 2019: 72). 

A través de mitjans audiovisuals s’han d’intentar lluitar contra la violència de gènere, 

cal potenciar les noves tecnologies que avui en dia estan tan present en la nostra vida. Els 

missatges poden ser més efectius amb textos curts i prioritzant la informació visual. La 

lluita contra la violència de gènere és una feina que s’ha de fer en conjunt tota la societat. 

Adriana Segura i Andrés García assenyalen que en països iberoamericans com Espanya 

o Argentina s’ha optat per la feina multidisciplinària i això seria l’ideal (Segura i García, 

2019: 72-73). 

5.4. Soy totalmente de Hierro (2000) 

La idea per la realització d’aquest projecte va sorgir com a contra-campanya de Soy 

totalmente Palacio de Ana María Olabuenaga, directora executiva de l’agència de 

publicitat TBWA, encarregada d’organitzar campanyes publicitàries. Des del 1997 

s’anunciaven a les avingudes de Mèxic capital marques de roba en el magatzem Palacio 

de Hierro, que no era accessible per tothom per la pobresa de gran part de la població. La 

campanya publicitària de Soy totalmente Palacio estereotipava a la dona i en els cartells 

es presentaven  dones que no s’ajustaven a la majoria de les mexicanes. (Ballester,2012: 

199-203). Per Lorena Wolffer la campanya publicitària de Palacio de Hierro “promovía 

el consumo y al mismo tiempo fomentaba valores que resultaban insustanciales, 

humillantes y estereotipados” (Ballester,2012: 204). 

El projecte Soy totalmente de Hierro el va realitzar amb la col·laboració del fotògraf 

Martín L. Vargas, la dissenyadora gràfica Mónica Martínez i Mónica Berumen com a 

model dels cartells. Va consistir en 10 cartells que es varen mostrar pels carrers de la 

Ciutat de Mèxic durant un poc més d’un mes (Ballester,2012: 205). 

 El precedent de la contra-campanya de Lorena Wolffer es troba en el moviment 

estudiantil mexicà de 1968, ja que també a través de cartells varen desafiar a la política 
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governamental autoritària. La contra-campanya de Wolffer mostra, a més, que esta en 

contra la saturació ideològica del espai públic (Ballester,2012: 205). 

Amb Soy totalmente de Hierro l’artista a través d’una estratègia d’igualtat i 

apoderament de les dones, pretén cridar l’atenció de la societat. A diferència de la 

campanya Soy totalmente Palacio, en la que la dona es mostra com un objecte de bellesa 

i apareixia en un àmbit privat, Wolffer opta per fer ús de cartells en l’espai públic i donar 

veu a la realitat de les dones de Mèxic (Ballester,2012: 207). 

Un dels cartells deia “El problema es que pienses que mi cuerpo te pertenece” (Fig. 4), 

on sortia la model en un autobús ple, on hi ha dos homes que la observen com un objecte 

sexual. Ella no es mostra atemorida, sinó agressiva mostrant que és una persona amb drets 

i no un objecte (Ballester,2012: 210-211). 

Altre cartell fou “Ninguna campaña publicitaria es capaz de silenciar mi voz” (Fig. 5), 

apareix Mónica Berumen enfadada  i cridant al voltant de cartells en flames. El fet de que 

la model se queixi simbolitza que amb aquest crit vol qüestionar i acabar amb la poca 

moral de molts publicistes, homes i dones famosos, precisament com la campanya d’Ana 

María Olabuenaga, on s’estereotipa la dona sense voluntat pròpia, una dona que depèn 

del seu home (Ballester,2012: 211-212). 

El que volia fer l’artista amb la contra-campanya era acabar amb el sexisme i provocar 

un canvi de mentalitat front a la realitat masclista del país, deixar de banda el cos de la 

dona com objecte i usar-la a ella mateixa per fer una critica de la seva situació 

(Ballester,2012: 212). 

Va tenir critiques destructives, com per exemple la del diari La Jornada, en el qual es 

deia que Wolffer havia estereotipat a la dona feminista mitjançant una model tan enfadada 

i agressiva. Malgrat això, l’artista va aconseguir tenir l’impacte que volia en la societat 

mexicana per a que reflexionés sobre l’ordre patriarcal. A més, a partir dels comentaris, 

altres artistes s’animaren a intervenir públicament sobre aquests temes (Ballester,2012: 

213). 

Qüestionant Soy totalmente Palacio d’Ana María Olabuenaga, relaciona l’estereotip 

de la dona mexicana, aspecte molt criticat per les feministes, ja que els estereotips no 
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s’adapten a la realitat. Les campanyes d’aquest tipus són creades amb una connotació que 

té la finalitat de comprar (Kwiatkowska i Faryś, 20007: 100-102). 

Cal tenir en compte que el cartell ha arribat a ser part de la vida quotidiana com a forma 

de comunicació de masses. No sempre són publicitaris, sinó que també poden funcionar 

com a receptors de valors, poden arribar a ser un agent de la cultura. Tenen funció 

d’expressar alguna cosa, voler transmetre unes idees per mostrar la realitat (Moles i León, 

1970: 25-27). Això es pot veure clarament en l’obra de l’artista que hem esmentat 

anteriorment, ja que ella pretén expressar que el món on viuen és masclista amb 

estereotips i que s’ha d’acabar amb ells.  

També cal recordar que el cartell com eina feminista crítica ja era present anys enrere, 

amb el grup nord-americà Guerrilla Girls, amb una trajectòria de denúncia del món sexista 

de l’art (Smith, 1990: s.p i Trasforini, 2007: 36). 

Edyta Kwiatkowska i Michal Faryś (2007: 109) exposen el fet que els anuncis 

publicitaris són en certa manera discriminatoris, estereotipats i sexistes, és a dir, tenen 

uns models i patrons, i que es deu al fet que el públic ho accepta. La campanya de Soy 

totalmente Palacio va tenir molt de ressò i moltes artistes s’han inspirat en la cultura 

popular per debatre sobre les classes socials a Mèxic. Amb ella es va replantejar el paper 

del fet que el llenguatge publicitari juga en la formació de la societat i una innovació de 

les tendències de la publicitat de moda. 

5.5. Mientras dormíamos (Caso de Juárez) (2004). 

Es tracta novament d’una performance (Fig. 6) que denunciava els feminicidis que es 

produïen en la Ciutat de Juárez i l’actuació passiva de la justícia davant els fets, a més de 

que l’espectador reflexionés sobre la seva posició d’impunitat davant els esdeveniments. 

A través de reportis policíacs de 50 víctimes trobades abans de la realització de l’obra, 

Lorena Wolffer apareix sobre una taula de dipòsit de cadàvers tombada amb un ambient 

de penombra. Com a vestimenta porta l’uniforme de les dones maquiladores5 ( associades 

a empreses manufecteres) , però de manera esgarrada, com si li haguessis arrencat amb 

 

5 “Las mujeres maquiladoras son las que ensamblan la tecnología digital de la que disfruta Estados 

Unidos y el resto del mundo, por lo que su trabajo sí que cruza la frontera, a diferencia de ellas, quienes no 

la pueden cruzar tras el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos” (Ballester, 2010:48). 
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violència. En la sala amb una veu en off es descrivien les tortures que havien sofert les 

víctimes i Wolffer a través d’un pulmó quirúrgic s’assenyalava els cops i mutilacions que 

varen patir ( Ballester, 2010: 46-47). 

Per finalitzar la perfomance, l’artista es tapava de cos sencer com si fos un cadàver, 

mostrant d’aquesta manera com la justícia no fa res davant aquests actes atroços. El seu 

cos quedava ple de les marques que es feia durant l’actuació. Ella mateixa va dir que li 

costava realitzar aquesta performance, ja que dies després de realitzar-la encara li 

quedaven senyals (Ballester, 2010: 47). 

La Ciutat de Juárez era coneguda com una ciutat governada pels narcotraficants abans 

de les maquiladores, a més, era i és encara lloc de tràfic de diferents drogues als Estats 

Units (Ballester, 2010:48). En 1993 es varen produir els primers casos de feminicidis en 

la Ciutat de Juárez, quan es va trobar el cadàver pensaren que era un assassinat sexual el 

motiu de la mort. La mort no se li inculpava a l’assassí, sinó a les víctimes, elles eren 

acusades de morir d’aquesta forma per la suposada doble vida que els altres deien que 

duien, perquè eren vistes per darrera vegada en bars nocturns. Segons Irene Ballester, fins 

i tot, se deia que formessin part de ritus narcosatànics, ja que per ells són necessaris els 

sacrificis humans (Ballester, 2010: 49). 

En l’actualitat el clima de temor és present, ja que a causa de les guerres entre els 

bàndols de narcotraficants, a la Ciutat de Juárez moren a diari entre sis o set persones. En 

2009 es va demanar als cascs blaus de la ONU que intervinguessin, però  amb els 

feminicidis ningú va demanar cap tipus d’ajuda ni es varen investigar les dones morts 

(Ballester, 2010: 50). 

La performance Mientras dormíamos (2002) és comparable amb Rape Scene (1973) 

(Fig. 7) d’Ana Mendieta (1948- 1985), una artista de performances  que es comenta que  

va patir violència de gènere fins a la seva mort. Amb trenta-sis anys va caure (o la 

tomaren) per la finestra del seu pis quan estava amb el seu marit Carl André, un escultor 

minimalista reconegut. A una de les seves obres escenifica una violació, un fet que es pot 

relacionar amb la denúncia al feminicidi i a la passivitat institucional; en definitiva, a 

través del seu art volia donar consciència –com Lorena Wolffer- de la violència de gènere 

(Ballester, 2012: 227-232). 
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6. Conclusions  

Hem pogut veure com el moviment feminista va tenir més força a partir dels anys 

setanta, fet que va ser clau per la reivindicació de les dones artistes, un col·lectiu que 

havia estat oblidat en el món de l’art pel que respecte a la creació artística. Per deixar de 

banda la concepció que hi havia de la dona de l’art, vista com objecte, moltes es varen 

decantar per un mateix suport  artístic per a la realització del seu art, la performance.  

Malgrat que hi ha hagut avanços respecte al reconeixement de la dona, avui en dia 

encara en els mitjans de comunicació se les relaciona amb homes quan es parlen d’elles. 

També en el món de l’ensenyança oficial de la història de l’art es troben en un segon pla. 

Lorena Wolffer és una de les artistes que intenten canviar aquestes circumstàncies i a 

través de la denúncia de certs actes i esdeveniments, mitjançant els seus projectes pretén 

conscienciar a l’espectador del que passa al seu voltant. Ha crescut i viscut en un país 

problemàtic per no actuar davant de certs delictes com el narcotràfic o la violència de 

gènere, per això, no tan sols fa denúncies sobre el que pateixen les dones, sinó també els 

ciutadans mexicans a través de la transformació del seu cos.  

Quan Wolffer ha de parlar de què tracta el seu art diu: 

Reconstruyo mi propio cuerpo como un vehículo metafórico de información codificada. 

He entendido el cuerpo -el mío- como un mapa que puede ser analizado y desmembrado, 

el cual enseguida puede encarnar nuevos niveles de significación. Éstos entran en 

conflicto con los ya existentes y me permiten configurar un nuevo discurso (Archivo 

Artea, 2006). 

Ens trobem en una societat on hi ha canons de bellesa preestablerts que estan molt 

allunyats de la realitat, són estereotips dels cossos que es veuen diàriament en la publicitat 

i xarxes socials. Ella també pretén combatre aquesta concepció de com és la dona perfecta 

a través de la seva obra, un exemple clar d’això és el seu projecte Soy totalmente de 

Hierro, en el qual a través de cartells com si fossin publicitaris pretén combatre amb la 

publicitat que mostra com ha de ser suposadament la dona, femenina i que es maquilla 

com es mostrava en la campanya Soy totalmente Palacio. 
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8. Annex 

 

Figura 1. El lugar de las mujeres en el metro de la Ciudad de México de Cindy Gabriela 

Flores.  

 

 

Figura 2. Territorio Mexicano de Lorena Wolffer.  
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Figura 3. If she is Mexico, Who beat her up? (1997) de Lorena Wolffer.  

 

 

 

Figura 4. Soy totalmente de Hierro (2000) de Lorena Wolffer.  
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Figura 5. Soy totalmente de Hierro (2000) de Lorena Wolffer.  

 

Figura 6. Mientras dormíamos (Caso de Juárez) (2004) de Lorena Wolffer.  
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Figura 7. Rape Scene (1973) d’Ana Mendieta.  
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