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Aquest projecte investiga la feina immaterial, no 
remunerada i inquantificable que duen a terme les 
dones, i fa visibles —i, al mateix temps, reconeix— 
les tasques considerades domèstiques o de cura, 
que se solen manipular per establir jerarquies 
professionals i que, sobretot en el context europeu, 
desfiguren certes dimensions de les subjectivitats 
col·lectives, entre elles el gènere. 
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One Year Women’s Performance 2015-2016 és un projec-
te inspirat en l’acció One Year Performance 1980-1981, 
de Tehching Hsieh, en què l’artista taiwanès es feia una 
foto vestit d’uniforme i després de fitxar en un rellotge 
cada hora durant un any, per al·ludir a la impossibilitat 
de quantificar el treball artístic segons els paràmetres 
laborals habituals i recordar, alhora, que la producció 
d’un artista s’estén vint-i-quatre hores al dia. És a dir, 
que les fronteres entre art i vida són quotidianament 
fràgils i, de vegades, inexistents.

Per contra, Raquel Friera compta amb dotze ciu-
tadanes que constitueixen una certa figura femenina i 
col·lectiva. Al llarg d’un mes, cadascuna d’aquestes do-
nes fitxa i es fa una foto després d’acabar, a casa seva, 
una tasca considerada com a  treball domèstic o de cura. 
A més, enregistra en àudio els moments en què aquest 
treball sobrepassa la dimensió material, per exemple, 
el temps dedicat a la planificació d’activitats o la dis-
ponibilitat davant de conjuntures eventuals de la llar; 
en definitiva, documenta el caràcter inquantificable de 
bona part de les seves responsabilitats.

Amb One Year Women’s Performance 2015-2016,  Friera 
desplaça una obra de la història de l’art per revisitar-la 
des del gènere i els problemes de l’economia actual. 
Així, investiga el treball no remunerat que fan les dones, 
 visualitza i reconeix totes aquestes tasques imprescindi-
bles per al desenvolupament de les nostres vides i per al 
funcionament de l’engranatge capitalista. En un altre 
sentit, el projecte evidencia com, en el context europeu, 
en el qual preval la producció de caràcter immaterial, 
certes dimensions de les subjectivitats col·lectives, entre 
les quals hi ha el gènere, es manipulen a fi d’establir je-
rarquies entre professions diferents, en aquest cas entre 
el treball artístic i el domèstic o de cura.

***
One Year Performance 1980-1981, de Tehching Hsieh,  
i One Year Women’s Performance 2015-2016, de Raquel Friera
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El treball domèstic i de cura (TDC) que es recupera en 
aquesta exposició és un treball no remunerat dut a ter-
me fonamentalment per les dones a tots els racons del 
planeta. El sistema heteropatriarcal en el qual vivim ha 
naturalitzat aquest treball com un «treball de dones» i 
per a elles representa una sobrecàrrega i una intensi-
ficació del temps que és a la base de la feminització de 
la pobresa.

És un treball absolutament necessari per a la vida 
de les persones, que inclou activitats molt diverses. 
Algunes són més conegudes com a «treball  domèstic» 
—netejar, cuinar, fregar, comprar, etc.—; d’altres, 
anomenades habitualment «de cura», estan més rela-
cionades directament amb les persones i engloben una 
multitud d’aspectes tant emocionals com de relació, 
d’acompanyament, de cures directes, etc., mentre que 
un tercer tipus de tasques són les relacionades amb la 
gestió i l’organització de la llar.

Aquest conjunt important d’activitats està destinat 
a criar, cuidar i mantenir persones saludables, amb es-
tabilitat emocional, seguretat afectiva, capacitat de re-
lació i de comunicació, totes elles característiques que 
ultrapassen la simple subsistència biològica. És un tre-
ball absolutament necessari, ja que totes i tots vivim en 
cossos i psiques vulnerables, que requereixen tipus de 
cures diferents al llarg de tot el cicle vital. És un treball, 
en definitiva, que manifesta aquesta gran particularitat: 
que és absolutament necessari —més que qualsevol altre 
treball, fins i tot l’assalariat— perquè la vida continuï.

Però, a més, aquest treball compleix una funció eco-
nòmica vital per al sistema capitalista: li proporciona 
una força de treball molt per sota del seu valor, ja que 
està reproduïda amb treball no pagat i, per tant, consti-
tueix una part important dels beneficis de les empreses. 
Aquest espoli que el sistema econòmic fa del treball de 

les dones constitueix, així, una de les seves bases de fun-
cionament, sense la qual ni tan sols podria subsistir.

Aleshores s’entenen les raons per les quals el tre-
ball domèstic i de cura, tot i ser l’eix de l’existència hu-
mana, ha estat invisibilitzat, despullat de valor i sense 
reconeixement social. Calia mantenir-lo ocult, natu-
ralitzat, perquè els homes mantinguessin l’estatus de 
ser els responsables del treball remunerat i el sistema 
econòmic es pogués reproduir i sostenir gràcies a mi-
lions i milions d’hores de treball no pagat dut a terme 
diàriament per les dones.

L’ocultació del TDC també es reflecteix en l’ab-
sència d’estadístiques. Els indicadors més utilitzats 
en economia, com ara el producte interior brut (PIB) i 
els indicadors d’ocupació, no recullen el treball no re-
munerat de les llars. Des de fa un parell de dècades, 
s’han anat generalitzant les enquestes d’ús del temps, 
que ofereixen informació quantitativa sobre el temps 
que la gent dedica a les diverses activitats. Els resultats 
mostren que el temps que dediquen les dones al TDC 
és gairebé el doble del que hi dediquen els homes i, a 
més, que el temps que tota la població dedica al TDC 
és més ampli que el que dedica al treball remunerat. 
Es tracta d’una informació rellevant de la qual no es 
disposava abans.

No obstant això, el temps no té existència pròpia. 
El percebem a través dels fenòmens de la natura —dia 
i nit, estiu i hivern— o pel creixement i/o envelliment 
dels éssers vius. D’aquí ve que la seva dimensió quan-
titativa sigui una construcció social a través de la qual 
ha quedat mesurat en minuts, hores, dies, anys, etc., 
mitjançant el rellotge i el calendari. Aquesta dimen-
sió quantitativa no permet retre comptes de les activi-
tats més pròpies i distintives del treball fet a les llars, 
particularment les activitats de cura, amb les seves 
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connotacions subjectives i emocionals, que impliquen 
aspectes de relació, de percepció, etc., o d’activitats que 
no es fan en un temps específic o que requereixen més 
intensificació del temps. I per això és necessari indagar 
metodologies qualitatives per disposar d’informació 
directa de les persones sobre aquests aspectes del temps 
que cauen fora de l’òrbita quantificable, més pròpia del 
treball de mercat.

En definitiva, recuperar, fer visible i donar valor al 
TDC és un tema de justícia per a les dones i de justícia 
social per a la humanitat. Davant d’un model de desen-
volupament incorrecte que té com a objectiu l’acumu-
lació privada de capital, des del feminisme es planteja 
transitar vers un sistema que se centri en la «sosteni-
bilitat de la vida», on l’objectiu sigui la vida de les per-
sones, però no com un assumpte de dones, sinó com a 
responsabilitat col·lectiva, i on el treball no remunerat 
de les llars passi a ser l’activitat central.

Cristina Carrasco

One Year Women’s Performance 2015-2016, Raquel Friera
Fotos fetes per les participants
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«Lunes antes de almorzar una niña fue a jugar, pero 
no pudo jugar porque tenía que lavar. Así lavaba, así, 
así. Así lavaba así, así. Así lavaba que yo la vi.» Així 
feia aquella cançó infantil. La situació es repeteix tota 
la setmana; no hi ha cap dia que la nena pugui simple-
ment jugar o qui sap si és que les seves activitats es con-
sideren un joc, una cosa tan senzilla que no mereix un 
reconeixement especial.

One Year Women’s Performance 2015-2016, de  Raquel 
Friera, és una resposta a One Year Performance 1980-
1981, el projecte realitzat per l’artista d’origen taiwa-
nès Tehching Hsieh. En la proposta original, Hsieh 
reflexionava al voltant de la separació entre la vida i 
l’art mitjançant un fitxatge diari per part de l’artista. 
En la proposta de Friera, el fitxatge el duu a terme un 
grup de dones i serveix per mostrar la difícil separació 
entre la vida laboral i la familiar. Així, Friera ens pre-
senta totes les activitats que les dones fan com a part de 
l’esfera reproductiva i que no tenen un reconeixement 
productiu —ni social— i, per tant, queden fora del sis-
tema laboral. Suposo que el fet d’haver cantat tantes 
vegades cançons com la que obre aquest text ens fa as-
sumir aquestes tasques com a pròpies.

One Year Women’s Performance 2015-2016 s’emmar-
ca dins de Feminizing Art History, una sèrie d’obres que 
són la resposta a performances icòniques de la història 
de l’art dutes a terme per homes i que, d’alguna manera, 
interpel·len Raquel Friera a donar-hi una resposta ate-
nent a qüestions de gènere. El diàleg que Friera esta-
bleix amb les peces originals neix de la voluntat d’obrir 
una conversa dins de la història de l’art, de reivindicar el 
paper de la dona i d’explorar la possibilitat de repensar 
els cànons establerts no des de la negació sinó des de la 
suma. Aquest exercici que fa palesa la potència de la per-
formance com a eina per al present: un cop n’assumim el 
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caràcter immaterial i irrepetible, cada repetició suposa 
una reinvenció, una adaptació a les nostres necessitats 
d’acord amb un context —històric o físic— i una situ-
ació personal.

En la resposta de Raquel Friera també hi ha un de-
sig de compartir altres realitats, sempre properes, que 
no pel fet de ser invisibles —o invisibilitzades— són 
inexistents. I, per fer-ho, Friera desenvolupa un tipus 
de treball arrelat en les pràctiques feministes de la cura 
i l’escolta. Aquest treball, ella el planteja en xarxa i la 
seva riquesa rau en els moments de trobada que alimen-
ten els processos i el contingut de les seves obres. Són 
moments únics en què el treball en col·lectiu i la soro-
ritat esdevenen protagonistes. I aquest és un altre dels 
elements clau a l’hora d’entendre aquesta sèrie dins el 
treball de Friera: es produeix un desplaçament en què 
l’artista passa de ser una a existir en relació amb les al-
tres persones que hi participen, ja que la seva pràctica 
només s’entén si és en col·laboració. Embarcar-se en 
aquest tipus de processos de producció artística suposa 
un exercici de generositat: l’acte de col·laborar, intrín-
sec a aquests processos, implica assumir una pèrdua 
de control sobre el resultat final. Les formes naturals i 
socials d’experiència que alimenten aquestes formes de 
treball ens donen el marc intel·lectual i estètic en què es 
produeix el coneixement, un coneixement que se situa 
i que existeix en les múltiples relacions que el susten-
ten. Friera, com a responsable de la peça, pot marcar el 
punt de partida, però els resultats són impredictibles i 
això també suposa assumir no només un desplaçament 
en l’autoria, sinó també la seva fragilitat.

Aquesta forma de treball també posa en qüestió la 
idea de l’obra com a objecte acabat i trenca amb la idea 
neoliberal de l’aquí i l’ara. En el moment en què ens 
aventurem a compartir-lo amb l’altra persona, el temps 

necessari per dur a terme un treball es multiplica, s’obre 
a les necessitats i als desitjos d’altres i es converteix en 
un temps compartit. I aquesta temporalitat extensa i 
complexa implica assumir, d’una banda, la necessitat 
d’assistència i dedicació, amb la generació d’un espai 
de respecte i d’escolta, i, de l’altra, que aquestes dinà-
miques, un cop posades en marxa, són difícils d’aturar; 
podem deixar de participar-hi, de documentar-les, de 
viure-les, però, en molts casos, continuen existint en 
les persones que les habiten i les alimenten més enllà 
del treball artístic. I és que aquests processos de treball 
solen anar acompanyats d’una deslocalització respecte 
al medi artístic que els genera; no tenen lloc a la ins-
titució o a l’estudi, sinó que es duen a terme en espais 
propers al dia a dia dels participants i dels temes que 
s’hi tracten. En el cas de One Year Women’s Performance 
2015-2016, el projecte pren les vides, les cases, els cot-
xes i l’entorn de les participants, per travessar-los en un 
procés d’autoconeixement i d’experiències compartides.

I, si la riquesa del treball rau en els processos, pel 
seu caràcter obert i indeterminat, per la seva forma de 
créixer contínuament a través de l’experiència d’altres, 
també en els processos rau la dificultat de la trans-
missió: com traslladar un moment de trobada, viu en 
aquesta foto fixa que moltes vegades és l’exposició? Per 
començar, assumir aquesta temporalitat extensa impli-
ca que el que s’exposa respon a un moment concret en 
el procés de treball, però, en molt poques ocasions, al 
resultat final de la peça, si és que aquest resultat final 
arriba a existir alguna vegada, i implica que el que es 
mostra són interpretacions lliures del que s’ha viscut, 
que responen a les necessitats del moment. D’aquesta 
manera, podríem dir que el treball de Friera existeix 
de dues maneres: a la sala d’exposicions com a resum 
formal del que ha passat i en la vida de les persones que 
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en formen part i que encarnen els processos que l’ali-
menten, unes persones voluntàries que, participant-hi, 
comparteixen la seva vida amb nosaltres i ens  conviden 
a reflexionar sobre les nostres vides. Aquest tipus de 
pràctica artística posa en qüestió la institucionalitat 
que el sustenta pel seu caràcter immaterial i de procés: 
les obres no són fotos fixes per mostrar, sinó que crei-
xen amb el temps i l’experiència.

En definitiva, el treball de Raquel Friera existeix 
en el desig de mostrar la nostra realitat més propera i, 
a partir de la trobada amb altres persones, ens porta a 
qüestionar-nos no només el sistema econòmic en què 
vivim, sinó també l’estructura de construcció de relats 
que el sustenta i condiciona.

Soledad Gutiérrez

Totes les sessions són obertes al públic

Programa públic dirigit per  
Raquel Friera, Blanca del Río  
i Lucía Piedra

Cuéntame cómo pasó
10 d’abril, 19 h 
Virreina Lab

Aquesta activitat pretén analitzar de manera crítica 
la construcció del relat expositiu, la seva condició com 
a pràctica naturalitzada per part de les institucions 
museístiques, la necessitat i l’efecte real que té en el 
sentit de l’exposició.

Hi participen: grup 1 de dones participants al projecte, 
amb la comissària Soledad Gutiérrez 

Who’s counting? 
15 de maig, 19 h 
Virreina Lab

El treball reproductiu —també anomenat «domèstic i 
de cures»— funciona a dia d’avui com a base del sistema 
capitalista. Sense treball reproductiu no hi ha producció. 
Tot i la seva importància, no es contempla de cap manera 
als indicadors econòmics oficials del país —PIB, índex 
d’atur, taxa de creixement anual, estadístiques laborals, 
etc. Com, qui i des d’on es visualitzen, enuncien i 
reconeixen les tasques associades al treball reproductiu? 

Hi participen: grup 2 de dones participants al projecte, 
amb l’economista Cristina Carrasco i alumnes 
d’economia i història de l’art



La Virreina Centre de la Imatge 
Palau de la Virreina  
La Rambla, 99. 08002 Barcelona

Horari: de dimarts a diumenge 
i festius, de 12 a 20 h 
Entrada gratuïta

barcelona.cat/lavirreina
twitter.com/lavirreinaci
facebook.com/lavirreinaci
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Aquest projecte neix l’any 2015 en el marc de Ne travaillez jamais,  
una exposició comissariada per Blanca del Río, Mariella Franzoni,  
Lidia González, Antonella Medici i Lucia Piedra per a Galeria  
ADN Platform

Comissari: Valentín Roma

Participants: Carol Webnberg (juliol 2015), Claudia Murcia  
(agost 2015), Fina Aluja (setembre 2015), Júlia Solé (octubre 2015),  
Júlia Sánchez (novembre 2015), Agustina Bassani (desembre 2015),  
Gemma Molera (gener 2016), Aina Serra (febrer 2016), Naia Roca  
(març 2016), Lali Camós (abril 2016), Priscila de Castro (maig 2016),  
Francisca Duarte (juny 2016)

Amb l’ajuda del col·lectiu feminista Hora Bruixa


