
Espai de reelaboració, qüestionament i escolta 
des d’una epistemologia comuna: la de les dones 
racialitzades, emigrades o «que es queden on 
són», que mitjançant relats activistes, gnoseologies 
del Sud, veus literàries, sabers autoreferencials 
o artístics, no només discrepen de les narratives 
hegemòniques, sinó també d’una condició 
subalterna estàtica i discriminatòria.

Març, juny, novembre 2018 i gener 2019
Virreina LAB i Espai 4
Entrada gratuïta. Aforament limitat

MicrohistòriEs 
dE LA diàsporA
Experiències «encarnades» 
de la dispersió femenina



novembre 2018

MicrohistòriEs.
prEsENtAcioNs 
i rEprEsENtAcioNs 
oBsoLEtEs
Espai multidisciplinari

Dimecres 7 de novembre, 19 h
Virreina LAB

Amb la participació de Duen Sacchi, 
Lucía Piedra Galarraga, Remei Sipi 
i Nadia Ghulam

Els llocs de presentació i representació 
il·lustrats des d’imaginaris folklòrics, 
reduccionistes i exotitzadors associats 
als estats-nació s’allunyen cada vegada 
més de les realitats complexes que es 
produeixen en els espais de la diàspora. 
Cossos travessats per experiències 
que difícilment poden trobar la cura 
o la representació en els llocs imposats 
des de la cultura hegemònica per a 
representar les denominades minories. 
I això suposa convertir la cultura en el 
camp de batalla de les representacions.

MicrohistòriEs.
MiLitàNciEs dEs  
dE L’ALtEritAt
Espai multidisciplinari

Dijous 8 de novembre, 19 h
Virreina LAB

Amb la participació de Brigitte Vasallo, 
Paqui Perona, Rosa Sánchez  
i Bombo N’dir

Els actes d’autodefinició i resistència 
en l’espai de la diàspora desconstrueixen 
imatges i representacions de l’alteritat. 
Davant el menyspreu de presentacions i 
representacions errants, sorgeixen espais 
de dissidència i discrepància, identitats 
de resistència que militen per qüestionar 
l’ordre que les nega. Les militàncies des 
de l’alteritat en contextos hostils són, 
de vegades, silencioses i invisibles i, per 
tant, agressives i malsonants. Gairebé 
sempre es construeixen entre mediacions 
de la paraula, la imatge, la veu, el cos.

gener 2019

pratibha parmar
dissidÈNciA sEXUAL  
i FEMiNisMEs NEGrEs  
EN ELs MoViMENts  
BLAcK British  
(1979-ActUALitAt) 
Conferència en anglès amb traducció 
simultània al castellà

Divendres 18 de gener, 19 h
Espai 4

Moderat per Rebecca Close

Segons Pratibha Parmar, el Black 
British Movement és un moviment que 
té la dissidència sexual com a columna 
vertebral de la seva crítica a l’estat-nació 
en el moment de la neoliberalització. 
Des de la creació de documents per a un 
possible arxiu lèsbic de la diàspora sud-
asiàtica, afrocaribenya i africana, fins a 
la intervenció d’una mida transversal 
que busca representar les aliances entre 
diverses comunitats, els seus treballs 
ofereixen una caixa d’eines per a analitzar 
la cara oculta del neoliberalisme, que 
proposa una reestructuració del capital 
que va més enllà de la privatització de 
l’estat del benestar i estimula un nou 
racisme aferrat a les lògiques del mercat. 
Lluny de mostrar allò «multicultural» 
d’un país, l’autora alça i alimenta una 
crítica negra de proposa les diàspores 
com a impugnació al capitalisme i la 
colonialitat. 

març 2018

Avtar Brah 
LA diFErÈNciA iNhErENt: 
UNA pErspEctiVA 
diAspòricA
Conferència en anglès amb traducció 
simultània al castellà

Dimecres 14 de març, 19 h
Espai 4

Moderat per Brigitte Vasallo amb 
la participació de Lola López 
(Comissionada d’Immigració 
Interculturalitat i Diversitat de 
l’Ajuntament de Barcelona)

Brah reflexiona sobre com la mirada 
diaspòrica construeix en la societat deter-
minades perspectives per a habitar una 
diferència inherent que no és tal i que es 
relaciona, a més, amb habitar la frontera.

MicrohistòriEs. 
FrAGiLitAts ocULtEs 
Espai multidisciplinari

Dijous 15 de març, 19 h
Virreina LAB

Amb la participació de Kira Bermúdez, 
Úrsula Santa Cruz, Anyely Marín 
Cisneros i Najat El Hachmi

Les participants teixiran microhistòries 
del desarrelament i les estranyes estra-
tègies de supervivència a partir de la 
seva experiència encarnada en un diàleg 
obert amb el públic. 

Gabriela Wiener 
Visuals d’Adiva Koenigsberg
poÈtiQUEs dEL 
dEspLAÇAMENt
Recital

Divendres 16 de març, 19 h
Virreina LAB

Diàleg poètic entre Gabriela Wiener, 
Cristina Peri Rossi —absent, tot i que 
present en les paraules— i els visuals 
d’Adiva Koenigsberg, és una oda a 
l’espiral dels nostres desplaçaments. 

juny 2018

MicrohistòriEs. 
iMAGiNAris ALiENANts  
dE LA VidA QUotidiANA 
Espai multidisciplinari

Dimarts 19 de juny, 19 h
Virreina LAB

Amb la participació de Karo Moret 
Miranda, Carlos Delclos, Cristina 
Velázquez i Rebecca Close

Des de la quotidianitat dels cossos 
diaspòrics, es proposa una revisió de la 
denominada Síndrome d’Ulisses, un mal 
que s’atribueix a qui emigra per factors 
vinculants com la soledat, el sentiment 
intern de fracàs, de por o de lluita per 
sobreviure. 

daniela ortiz i sirin Adlbi sibai
idENtitAts dE rEsistÈNciA 
Diàleg

Dimecres 20 de juny, 18.30 h
Virreina LAB

Moderat per Tania Adam 

Un lloc, un viatge, un llibre o potser una 
cançó o una pel·lícula són susceptibles 
d’incitar el principi de la desconstrucció 
de la identitat imposada en els espais de 
la diàspora. Però, ¿què suposa encarnar 
una identitat de resistència des d’un cos 
de dona? 

Beatriz Leal riesco
AFEctEs, ANsiEtAts 
i rUptUrEs dEL 
dEsArrELAMENt. 
«ciNEMA AccENtUAt»
Conferència

Dijous 21 de juny, 19 h
Virreina LAB

Abderrahmane Sissako (Mauritània, 
1960), Alice Diop (França, 1979) i 
 Akosua Adoma Owusu (EUA, 1984) ex-
ploren universos afectius d’homes i dones 
de la diàspora africana a Europa i Amèrica. 
Un collage de microhistòries íntimes 
reelaborades cinematogràficament. Imatge de coberta © Hélène Amouzou
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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

Un projecte de La Virreina Centre de la Imatge  
amb el suport de Programa Barcelona Interculturalitat
Comissariat per Tania Adam

Hi col·labora:


