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VENUS SENSE CÀNON és el nom de l’exposició i també 
del grup de treball sorgit del taller “Empoderament, Feminisme i 
Creativitat” impartit per l’artista Laura Marte al Casal Solleric amb 
la col·laboració de la Fundació Ires. 
Durant tres mesos hem anat aprenent, observant i dialogant sobre 
els llocs on resideix el patriarcat, com la violència de gènere està 
present en la cultura i com moltes dones artistes ja han treballat 
aquests temes des dels anys 70 fins ara: Alison Bechdel. Tracey 
Emin, Gina Pane, Valie Export, Tania Bruguera, Sherrie Lavine, Mar-
tha Rosler, Cristina Lucas, Lara Lars, Jenny Holzer, Barbara Kruger. 
Gillian Wearing, Yolanda Domínguez, Sarah Lucas, Rachel White-
read, Orlan, Ana Álvarez-Errecalde, Regina Galindo, Ana Mendieta, 
Sophie Calle, Maider López, Núria Güell, Vanessa Beecroft, Marina 
Abramovic, Guerilla Girls, Carolee Schneemann, i moltes més. 
L’exposició Venus sense cànon és el resultat d’aquest taller on s’ha 
treballat la piràmide de la violència de gènere (desigualtat, violèn-
cia econòmica, micromasclismes, invisibilitat, objectualització dels 
cossos, violència sexual i espai públic, #Cuéntalo, #MeToo) des de 
l’autorepresentació i l’autoestima per tal de crear una pròpia mirada 
subversiva i feminista mitjançant l’art conceptual a través de disci-
plines com: el dibuix, l’apropiació, la poesia visual, la fotografia, el 
collage, la instal·lació, la deriva o l’art relacional. 
La Fundació Ires, entitat social que treballa des de fa deu anys en 
violència familiar i de gènere a les Illes Balears, té com un dels seus 
principis bàsics la innovació, que desenvolupa des de l’observació, 
per detectar i generar nous models i projectes d’intervenció que mi-
llorin la resposta a les necessitats de l’entorn social en el qual vivim. 
El treball amb dones i infants que han patit violència de gènere ha 
generat la incorporació de nous mètodes terapèutics d’intervenció 
per potenciar l’empoderament i l’autoestima de les dones. D’aquí 
sorgeix aquest projecte de col·laboració que incorpora la vessant 
artística i la terapèutica, fet que aporta així una riquesa excepcional 
i que provoca un procés de transformació vital en les persones amb 
les que treballam. 
Les Venus sense cànon són: Ariadna Suari, Noelia Moreno, Marta 
Puigdellivol, Analía Gómez, Marga Salleras, Dory Bezares, Anna For-
tuna i Laura Marte. També van participar durant el procés expositiu 
els infants: Vega, Marc, Bruna i Jan, sota el canguratge de Paloma.
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El taller “Empoderament, Feminisme i Creativitat” va tenir una 
durada de deu sessions de dues hores cadascuna. Durant les sis 
primeres, una hora es destinà a visualitzar i dialogar sobre els 
treballs de dones artistes, principalment dels anys 70, i algunes 
més actuals, sobretot que hagessin aportat algun relat del femi-
nisme. La següent hora realitzàvem un treball pràctic en relació 
amb els conceptes donats. 
No se cercava assolir coneixement tècnic, sinó l’experiència del 
pensament, la creativitat, la visió crítica de la Història de l’Art, 
l’expressió íntima i personal, el compartir coneixements i créixer 
juntes. 
Les quatre darreres sessions es destinaren a preparar l’exposició. 
A partir de les pràctiques anteriors, cada alumna va treballar in-
dividualment un dels continguts donats per tal de presentar-lo a 
l’exposició final; des de el dibuix, el collage, l’escultura, el vídeo, 
la fotografia, l’espai públic. Altres aspectes com la comunicació, 
el muntatge, la il·luminació, el piscolabis, les cartel·les, els textos, 
etcetera. es treballaren col·lectivament, sempre amb entusiasme, 
amor, cura, sororitat i temps dilatat. 
Els infants amb la tutora del servei de cangur també prepararen 
la seva proposta. 
L’artista Keyla Alaver va fer una presentació dels seus treballs.



6 7



8

ESTEREOTIPS I MICROMASCLISMES

Collage 

A través de la tècnica artística del collage, s’ha po-

gut construir aquesta sèrie de peces centrades en 

els estereotips i els micromasclismes en els quals 

la societat viu submergida. Des de l’observació i 

del coneixement de les experiències d’artistes com 

Cristina de Middel, Lara Lars, Jenny Holzer, Barbara 

Kruger i Gillian Wearing, s’ha realitzat una combi-

nació de fotografies, articles i anuncis publicitaris 

amb frases que reflecteixen els micromasclismes 

i estereotips de gènere que les dones vivim cada 

dia. L’objectiu era donar a conèixer i fer visible la 

simbiosi que els mitjans, la comunicació, la soci-

etat i fins i tot l’art, representen insistentment els 

estereotips i els micromasclismes.
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MISOGÍNIA 

Dibuix 

Si considerem que un dibuix és una grafia damunt una superfície, 

en aquest exercici es tractava d’intervenir un paper imprès amb 

frases misògines de personatges il·lustres, focus de la nostra cul-

tura occidental; marcadament misògina i patriarcal. Mitjançant 

una grafia es deconstrueixen les violències que hem patit les do-

nes al llarg de la Història.

El resultat d’aquest exercici serví per fer publicitat de l’exposició 

Venus sense cànon mitjançant diferents OPIS situats a Palma.
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OBJECTUALITZACIÓ DELS COSSOS

Escultura

A partir del treball de les artistes Sarah 

Lucas, Valie Export, Nan Goldin i Rachel 

Witheread en el context de l’objectua-

lització dels cossos, treballàrem l’escul-

tura íntima. 

Per a la seva realització empràrem ma-

terial reciclat que duguérem de casa: 

daus, pots, tubs, plomes, ulleres de bus-

seig, auriculars, cadenes… 

En acabar l’escultura, vam triar un pai-

satge i el projectàrem sobre les escultu-

res, per a ressaltar la importància d’un 

cos vinculat a un context. 
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SEXUALITZACIÓ DE LA DONA 

Fotografia 

Ni deesses, ni rituals, ni fertilitat, a l’antiguitat les fins ara conegu-
des com a “Venus prehistòriques” no són sinó autorepresentacions 
d’elles mateixes. Quasi totes les teories assumien que estaven es-
culpides des d’una mirada externa i masculina, per l’exaltació dels 
atributs sexuals, però no fou així. La teoria de Catherine Hodge i 
LeRoy McDermott (1996) prova que les figures haurien estat rea-
litzades per dones després d’haver examinat el seu propi cos, on 
les formes exagerades sorgiren de l’autorepresentació, des de la 
pròpia mirada. L’exercici consistí en autorepresentar-se cada una 
a mode de les venus prehistòriques, des de la perspectiva dels 
nostres ulls. 
A partir d’aquest treball i també perquè en aquell moment hi ha-
via l’exposició Cànon de Mateo Maté al Casal Solleric, vam decidir 
anomenar-nos Venus sense cànon.
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VIOLÈNCIA ECONÒMICA 

Apropiació i vídeo 

L’any 1975 Martha Rosler va fer el vídeo Semiotics of the kitchen on 
representava l’abecedari amb objectes de la cuina: apron, bowl, etcè-
tera. Una fidel representació de la situació de la dona dels anys 70 als 
Estats Units. 
Amb aquesta peça, hem elaborat un vídeo entre totes, on s’ha cons-
truït la frase “Mi cuerpo es un súper campo de batalla” perquè també 
hem volgut retre homenatge a una altra gran artista del món de l’art: 
Barbara Kruger amb el seu “My body is a battleground”. Però hi hem 
afegit la paraula “súper” perquè consideram que el cos de la dona és 

sempre un espai de gran conflicte i de batalla.



20

INVISIBILITAT I ESPAI PÚBLIC 

Deriva 

Com a pràctica, la darrera sessió consistí en 
caminar pel centre de Palma, sortint com a 
punt d’inici del Casal Solleric. Fer una deriva 
és l’acte de caminar sense destí. 
Ens fixàrem en els noms dels car-
rers: quasi tots dedicats a homes, i 
els pocs dedicats a dones —santes, 
verges o reines— eren carrerons menys im-
portants; els aparadors de les botigues i les 
postures dels maniquins, molt estereotipats; 
les plantilles i grafits a les parets; les dificul-
tats de passar per un carreró secundari; les 
evidents diferències entre els carrers comer-
cials i els que no, quant a il·luminació i nete-
ja… Com a resultat de la pràctica, férem una 
sol·licitud a l’Ajuntament de Palma perquè 
posés noms de dones “reals” als carrers, tot 
tenint en compte que som la meitat de la 
població i no ens sentim representades a 
l’espai públic.
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Venus sense 
Cànon amb 
l’escultura 
“Monument 
a la dona” de 
Joan Miró. -”Hi 
deu haver un 
“monument a 
l’home?”
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EMPODERAMENT 

Art relacional #Cuéntalo 

Aquesta part del projecte es va començar a 
treballar al taller el 24 d’octubre de 2018, on es 
va tractar el tema de l’”Art Relacional”. Amb 
aquest corrent artístic, l’obra d’art es crea a par-
tir de la participació directa dels espectadors i 
espectadores. Es podria definir com un conjunt 
de pràctiques artístiques que plantegen com a 
mitjà i finalitat les relacions socials i humanes, 
en lloc de centrar-se en objectes artístics com 
a tals. Les artistes més representatives d’aquest 
corrent són Vanessa Beecroft, Guerrilla Girls, 
Marina Abramovich, entre d’altres. 
A partir de l’esdeveniment #Cuéntalo a Twitter, 
iniciada per la periodista Cristina Fallarás, on 
milions de dones han contat les seves experi-
ències relacionades amb la violència de gènere, 
decidírem elaborar una bústia real (no virtual), 
per tal de representar i traslladar a la nostra 
exposició la importància i l’èxit que ha tingut 
aquesta iniciativa, dins del marc de la violència 
de gènere, per qui volgués compartir anònima-
ment qualsevol experiència relacionada amb la 
violència masclista. 
En l’acte de clausura de l’exposició es llegiren 
els  missatges dipositats dins la bústia habili-
tada #Cuéntalo, a la lectura hi participaren el 
col·lectiu d’homes no hegemònics “Homes So-
terrats”, les Venus sense cànon i el públic as-
sistent.
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ESPAI DE CONCILIACIÓ

 
La casa-botiga de na Vega, en Marc, na Bruna i en Jan

Casa: és un lloc on estàs a gust, feliç i en tranquil·litat. En l’ela-
boració d’aquesta peça s’ha utilitzat una tècnica mixta (colla-
ge, pintura, etcètera.) partint de material reciclat. La inspiració 
va partir d’una enorme capsa de cartó convertida ràpidament 
en una casa, posteriorment decorada i enriquida amb la petja-
da de cadascú. Aquesta casa es va ampliar en una botigueta 
on es fan i venen menjars casolans i on, sorprenentment, tam-
bé envien cartes i paquets importants (només els importants).
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LA INAUGURACIÓ de l’ex-

posició tingué lloc dimarts 

27 de novembre de 2018. 

Cada alumna va fer una pre-

sentació de la peça que ha-

via treballat durant el curs, 

mentre contava el procedi-

ment seguit, la tècnica, les 

artistes de referència i la fi-

nalitat. També comptàrem 

amb l’actuació de Pau de 

Dau. 
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Elaboració de pan-
cartes per la manifes-
tació del 8 de març 
del 2019, Dia de la 
Dona Treballadora. 
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• El feminismo desde un prisma artístico y creativo. Rubén Pérez. 
Menorca, diario insular. 27/11/2018.

• Programa Al dia, Rafel Gallego. IB3 Ràdio. 26/11/2018

• Informatius IB3 Televisió. 27/11/2018 

• “El Solleric inaugura ‘Venus sense cànon’, una mostra que de-
nuncia la violència de gènere. Es tracta d’un projecte socioe-
ducatiu que s’emmarca en els actes del 25-N, Dia internacional 
contra la violència cap a les dones”. Ara Balears. 27/11/2018 

• “El Casal Solleric inaugura el martes la muestra ‘Venus sense cà-
non’ que se enmarca dentro de los actos del 25N”. Europapress. 
26/11/2018

• “Arte contra la violencia de género”. Maria Antònia Cantallops.  
El Mundo Baleares. 09/12/2018
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Transformació: 
Venus sense Cànon

DEFINICIÓ

FORMACIÓ                  

ACTIVITATS
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VENUS SENSE CÀNON, definició: 

Venus sense cànon som un grup de dones que hem passat de ser 
Víctimes a Supervivents, i de Supervivents a Transformadores, 
tal com defineix Delfina Mieville. 
L’energia creada arran de la participació al Taller “EMPODERA-
MENT, FEMINISME I CREATIVITAT”, realitzat per l’artista Laura 
Marte (setembre/novembre 2018) ens va despertar i s’ha conver-
tit en el motor que avui ens impulsa com a grup. 
Des de la nostra experiència personal, desitjam compartir i oferir 
un després al procés terapèutic d’Ires, per crear una xarxa “soro-
ra”, és a dir, un lligam entre dones basat en compartir experiènci-
es, interessos, vivències, preocupacions i també alegries. 
Totes nosaltres hem patit violència de gènere i aquesta experi-
ència ens permet tenir empatia des d’un punt complementari al 
terapèutic i professional. Els nostres objectius són:

• Oferir un espai de trobada de dones i per a dones.

• Contribuir a donar visibilitat a la xacra social que és la violèn-
cia de gènere.

• Fomentar un espai de reflexió i creació d’una xarxa amb altres 
col·lectius de dones.

• Incidir en la transformació social, a través de la participació 
activa des de tots els àmbits possibles.

• Incidir i potenciar la sensibilització i la implicació comunità-
ries.

• Potenciar la sororitat entre les dones a través de la seva capa-
citat transformadora de la societat.

• Constituir-nos com a associació i referent, a més d’ampliar les 
bases, amb noves propostes que puguin anar sorgint.
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Formació “EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN” a cura de la 
Dra. Fernanda Caro (Universitat de les Illes Balears). 28/05/2019

PARTICIPACIÓ: Grup Venus sense Cànon.

OBJECTIUS: 
Conèixer diversos tipus de participació i cóm dur-lo a terme per tal 
de fomentar la creació del grup Venus sense Cànon. 

DESENVOLUPAMENT:
Durant 4 hores vàrem  aprendre: conceptes relacionats amb la par-
ticipació, empoderament, (definició), grup d’autoajuda, diferents 
tipus de participació: social, política, comunitària, etc.  Aspectes 
a tenir en compte amb la ciutadania, participació com a procés 
de transformació social, aspectes cau en la participació, autocura, 
tècnica DAFO per a grups, tècniques de les 9 preguntes per a de-
senvolupar un projecte, entre d’altres.  

 Tallerista: Nanda Caro (nanda.caro@uib.es)
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Formació “HACIA GRUPOS SANOS” amb María Becedas
30/11/2019

PARTICIPACIÓ: Grup Venus sense Cànon.

OBJECTIUS
Aprendre sobre les funcions dels grups, pertinences, afecte i 
autrealització. Fases dels grups, rols i presa de decisions. 
Posar en pràctica els aprenentatges de la formació.

DESENVOLUPAMENT:
El taller es desenvolupa en tres blocs: 
1. Les persones i els grups: dinàmica (“roda de cóm estem”), què 

es un grup. Estructura del grup. Cicle de vida dels grups. Dinà-
mica “la torre”. Identificació de rols. 

2. Les reunions: tipus de temes i de reunions. L’agenda d’una re-
unió. Les tasques. Dinàmiques: “parla i escolta”, “errors en les 
reunions”. 

3. La presa de decisions: tipus de decisions. Qui decideix. On es 
decideix, cóm es decideix. Llistat de decisions que s’han pres 
o s’han de prendre. Classificació per grups de decisions ( pràc-
tica). Els passos a seguir en la presa de decisions (pràctica). 
Posada en comú i comiat. 

Tallerista: María Becedas (enred@ethicoo.org)
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El 26 de juliol del 2019, Venus sense cànon presenten per primera vega-

da el seu projecte com a col·lectiu de suport per a dones que han patit 

violència de gènere. 

Hi assisteixen 19 dones, al Centre Flassaders, on es va fer una presentació 

del grup (inici i objectius) i mitjançant dinàmiques es dialogà amb les 

assistents i es recolliren les següents propostes per anar treballant com 

a grup: tallers i trobades, senderisme, xerrades per prendre consciència, 

teatre, llistat de llibres d’autoajuda, motivacions, teràpies alternatives, es-

criptura, tallers i activitats per a nins i nines, tallers emocionals i activitats 

per passar una bona estona. 

S’ofereixen per formar part del grup Venus sense cànon: Andrea, Veróni-

ca Pitu, Elisa, Mª Dolores, Catalina, Nathaly, Magdalena i Susana.
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DIÀLEG ENTRE PÀGINES, primera activitat amb les noves incor-
poracions de Venus sense Cànon. 24/09/2019

OBJECTIUS: 

• Fomentar un espai de coneixement a través de la lectura, sobre 
el  gènere femení.

• Proporcionar un espai de reflexió i participació de les dones 
assistents. 

• Conèixer, dins el món literari autores feministes. 

DESENVOLUPAMENT: Durant aproximadament dues hores es co-
menten diferents paràgrafs o fragments de llibres que conviden a 
la reflexió dins el nostre dia a dia com a dones. Mentre les dones 
disposen d’aquest espai de reflexió i xerrada, s’ofereix un espai de 
canguratge. 

Llistat llibres: AMB ULLS DE NENA. Amparo Torné i Francesco To-
nucci (FRATO). Ed. GRAÓ. MICRO-MACRO. Referències 18, 2013. 
MARGARITA, TODAS ERAN VALIENTES. Maria Corino. Ed. Moras y 
Moras, 1991. LA EVA FUTURA, LA LETRA FUTURA. Lucia Etxebarria. 
Ed. Destino, 2001. YA NO SUFRO POR AMOR,  Lucia Etxebarria. Ed. 
Martínez Roca, 2005. SEX ¡OH! MI REVOLUCIÓN SEXUAL. Lyona. Ed. 
Random Comics. MORDER LA MANZANA. LA REVOLUCIÓN SERÁ 
FEMINISTA O NO SERÁ. Leticia Dolera. Ed Planeta.2018. APRENDI-
ENDO A AMAR. CUANDO TU CAMBIAS, TODO CAMBIA. Covadonga 
Pérez- Lozana Martínez. 2015.
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TALLER SENSUALITAT FEMENINA I AUTOCONEIXEMENT 
per Leda Turitich. 16/10/2019 i 21/10/2019

OBJECTIUS:

• Fomentar l’autoconeixement a través del ball.

• Conèixer tots els rols que com a dones tenim. 

• Donar espai per a poder alliberar rigideses tant a nivell físic 
com emocional. 

•  Crear vincle amb la tallerista per tal de fomentar la participa-
ció amb el grup de dones assistents. 

• Proporcionar al grup de dones assistents un espai propi per 
fomentar l’autoconeixement, potenciant el autoconcepte i au-
toestima. 

DESENVOLUPAMENT:Durant tres hores, en cada sessió, es rea-
litzen activitats de ball i expressió amb la finalitat de alliberar el 
nostre “jo” intern, mitjançant la dansa i el burlesque.  

Tallerista: Leda Turitich ( ledaelianadanzas@hotmail.es) 
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TALLER DE TEATRE I FEMINISME amb Elena Navalón

Del 4 de novembre al 16 de desembre 

OBJECTIUS

•  Treballar la confiança amb una mateixa i amb el grup.

•  Treballar la millora de l’autoestima i extroversió.

•  Contactar i connectar amb les companyes.

•  Aprendre col·lectivament.

•  Activar el pensament crític.

•  Treballar la intel·ligència col·lectiva.

•  Cooperar a partir de lo lúdic.

•  Potenciar la creativitat.

•  Potenciar el joc com a mecanisme de diàleg i extroversió.

•  Creació d’un petit muntatge escènic. 

DESENVOLUPAMENT: Durant la realització de les sessions es 
duran a terme els objectius plantejats. 

Tallerista: Elena Navalón  (intrepidasteatre@gmail.com) 
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TALLER NI PUTAS NI PRINCESAS –NI HEROES NI VILLANOS  
amb Irene García Perulero. 14/12/2019
  

OBJECTIUS
• Oferir formació, tant a mares com a professionals, que permeti 

educar a les nines en la igualtat des de la primera infància.

• Proporcionar a les mares i professionals que treballen amb nines 
eines necessàries per a conèixer les desigualtats de gènere del 
món en el qual vivim, cóm es construeix el gènere en la nostra 
societat i quins recursos tenim per a disminuir l’impacte soci-
ocultural en la construcció de la identitat de les nines del futur.

• Educar als nins i nines en l’equitat des de la primera infància. 

• Donar recolzament, guia, recursos i acompanyament a les dones 
que, en el seu paper de mares o professionals, volen criar i edu-
car a infants lliures, igualitaris, no-violents i feliços. 

DESENVOLUPAMENT: Els tallers s’han dut a terme en dos torns: un 

de matí i un altre d’horabaixa. 

Tallerista: Irene García Perulero (iperulero@gmail.com)
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MIRADES 

MANIFEST   

PREMSA

AGRAÏMENTS



44

MIRADES A UNA MATEIXA REALITAT 

Caixa Fòrum, Palma

27 novembre de 2019

OBJECTIUS: 

• Realitzar la presentació del curtmetratge 

“Mírame” de Juan Andrés Mateos (director).

• Donar a conèixer el col·lectiu Venus sense 

Cànon 

• Visibilitzar les mancances actuals respecte a 

les accions per a l’eradicació de les violènci-

es. 

• Sensibilitzar a la població en general així 

com rompre estereotips en torn a la violència 

de gènere.

Durant aproximadament hora i mitja es du a ter-

me la programació de la presentació del curt-

metratge i posterior col·loqui amb la participa-

ció de Carme Molinar (actriu principal), Núria 

Fernández (psicòloga de la Fundació IReS), 

Noelia Moreno (col·lectiu Venus sense Cànon) 

i Joana Maria Gelabert (tècnica d’acció social 

territorial de Balears CaixaBank), moderat per 

Victòria Morell (periodista). Posteriorment No-

elia llegeix el manifest elaborat pel grup Venus 

sense Cànon.
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MANIFEST

Som Venus sense cànon, un grup de dones que hem passat de ser 
víctimes a supervivents i de supervivents a transformadores.
Fa un any que, gràcies a la Fundació Ires, vam participar en el taller 
“Empoderament, Feminisme i Creativitat” dirigit per l’artista Laura 
Marte, que ens va donar l’oportunitat de néixer com a col·lectiu. 
Des de la nostra experiència personal, volem oferir un “després” al 
procés terapèutic d’Ires i altres institucions.
Creim que el procés de recuperació de cada una de les dones, en la 
gran majoria de casos, no finalitza quan ho marquen els programes 
i protocols. Aquesta recuperació es perllonga en el temps; sabem 
que fa falta la unió i el suport entre les dones. Fa falta la construc-
ció d’una xarxa “sorora” per poder seguir avançant personalment 
i, a la vegada, transformant la societat.
Deixar-nos veure no ha estat fàcil, perquè la víctima és més jut-
jada per la societat que el propi maltractador. Hem d’enderrocar 
els prejudicis. Hem d’abandonar el victimisme i donar la cara, aju-
dar-nos entre nosaltres, donar-nos suport, compartir.
Obriu els ulls. Obriu la ment. Creieu que ja ho heu fet però la rea-
litat és que encara es segueix responsabilitzant a cada dona que 
pateix violència masclista.
“No ho havia vist? Per què no ha denunciat abans? Si segueix amb 
ell per alguna cosa serà! I no ha pensat en els seus fill/es? Per què 
no ha demanat ajuda?”.
Aquestes frases fan mal i ens culpabilitzen. Aturem aquests pen-
saments. Prenem consciència del dolor i de la fragilitat d’una dona 
en aquesta situació. Les ferides no són només les que es veuen. Hi 
ha violències invisibles més enllà dels cops i les agressions sexuals. 
I després del patiment a casa, patim la violència institucional i so-
cial, la incomprensió i la falta d’empatia.
Així com nosaltres ens hem transformat, això no acabarà fins que 
la societat no faci la seva transformació. Anam encaminades cap 
aquest canvi i cada dia més dones surten al carrer a reivindicar una 
igualtat real i la fi de la violència masclista.

Per aconseguir aquesta transformació necessitam:
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• Difusió de l’acte previst a l’entorn del 25N “mirades a una ma-
teixa realitat”.

•  Deconstruir els models tradicionals de masculinitat i feminitat. 
No s’és més home per ser més fort, per follar més, per no plo-
rar o per ser heterosexual.

• Educar per desenvolupar les diferents capacitats individuals 
sense tenir en compte els estereotips de gènere.

• Enderrocar el mite de l’amor romàntic, fonamentat en la do-
minància i la dependència. És un model que idealitza la figura 
de l’home protector i la dona que ha d’aguantar per la falsa i 
perillosa premissa que “l’amor pot amb tot”.

• Difondre el bon amor, des del respecte, la igualtat, la cura 
mútua, la llibertat i la comunicació. Destacam la importància 
d’educar en la cura.

• Acabar amb la victimització, la culpabilització i la cultura de 
la por. Començar, d’una vegada per totes, a sentir-nos bé po-
sant límits, gaudint de la nostra sexualitat, sense autoexigèn-
cies, sense ser complaents... en definitiva, creant una cultura 
del consentiment, que ens empoderi en la presa de totes les 
nostres decisions.

• Deixar de normalitzar les violències en les relacions sexuals i 
en les relacions afectives. Les empentes, els insults, els crits... 
són violència. Mirar el mòbil de la parella és violència. La gelo-
sia és també violència.

• Educar la societat per identificar els diferents tipus de violèn-
cia i crear xarxes “sorores” on cercar suport.

I perquè aquesta transformació social sigui efectiva és crucial el 
paper de les institucions que han d’estar a l’alçada en els dife-
rents nivells: educatiu, judicial, terapèutic, econòmic i, sobretot, 
que aquests àmbits estiguin coordinats entre ells, amb accions 
consensuades amb els moviments socials i les víctimes.
Com a col·lectiu, des de Venus sense cànon, seguirem lluitant per 
aquesta transformació i, sobretot, per cuidar-nos entre nosaltres.
El masclisme és una malaltia de transmissió social... 

Obriu els ulls... 
Obriu la ment!



48

PROGRAMA IB3 RÀDIO- DONES amb Victòria Morell
4 /12/2019

PARTICIPACIÓ:  Grup Venus sense Cànon

OBJECTIUS: 
Donar a conèixer el col·lectiu Venus sense Cànon com a tal.
Incidir i potenciar la sensibilització i la implicació comunitària, 
facilitar la presa de consciència social de les violències vers les 
dones.
Donar a conèixer la xarxa sorora de dones que es genera al Grup 
de Venus sense Cànon. 

Durant aproximadament una hora, al programa “Dones”,  Marga 
i Noelia, varen explicar el projecte de Venus sense Cànon, i res-
pongueren a les preguntes que la periodista Victòria Morell els hi 
va realitzar. 
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PROGRAMA IB3 RÀDIO- MÚLTIPLEX
22/11/2019

PARTICIPACIÓ: Venus sense Cànon i Aina Capellà (directora terri-
torial de Fundació Ires Illes Balears)

OBJECTIUS: 

• Donar a conèixer el col·lectiu Venus sense Cànon com a tal.

• Incidir i potenciar la sensibilització i la implicació comunitària, 

• Facilitar la presa de consciència social de les violències vers les 
dones.

• Donar a conèixer la xarxa sorora de dones que es genera al Grup 
de Venus sense Cànon. 

• Difusió de l’acte previst a l’entorn del 25N “Mirades a una ma-
teixa realitat”.

Durant aproximadament 30 minuts, vam tenir l’oportunitat de po-
der explicar els inicis del grup Venus sense Cànon, els objectius i 
la finalitat del grup, a més de donar a conèixer les activitats pro-

posades.
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De víctimas a supervivientes y de supervivientes 
a transformadoras. Maria Antònia Cantallops. 

El Mundo, Illes Balears. 1/12/2019
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Venus sense cànon 
Relat gràfic d’una experiència transformadora i feminista. Mallorca 2018-2019

Texts: Venus sense cànon

Imatges: Venus sense cànon

Coordinació: Anna Fortuna

Disseny gràfic: Laura Marte

Correcció texts: Irene Cardona

Agraïments: 
A tot l’equip del Casal Solleric, especialment a Sebastià per la seva cura i per dei-

xar-nos el seu despatx i l’ordinador per impartir les classes. També a en Lluís i en 

Marc, tècnics de muntatge, per la paciència i per guardar-nos les peces. 

A la Fundació Ires i especialment a Aina Capellà i Olga Coronado, impulsores del 

projecte. A l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears, per cedir-nos el seu 

espai el darrer dia de classe, ja que el Casal Solleric estava tancat per mor del 

Black Friday i l’encesa de llums.

A totes les artistes que hem conegut durant el curs, per ser tan meravelloses i 

deixar una petjada tan important a la societat. A la persona que s’endugué de 

l’exposició la impressió del temari de les classes, per recordar-nos la importància 

que té seguir treballant en la construcció d’una societat col·laboradora, dialogant, 

empàtica i respectuosa amb els i les altres.

Moltes gràcies a l’Ajuntament d’Andratx i a l’Obra Social la Caixa pel seu suport. 

Moltes gràcies al Casal de les Dones, l’Elèctrica Ateneu Popular i el Centre Flassa-

ders per cedir-nos els seus espais i equipaments. I a totes les persones que s’han 

vinculat al projecte en algun moment, moltes gràcies. 

Contacte: 
E-mail: venussensecanon@gmail.com 

Facebook: Venus sense cànon

Aquesta publicació és de domini públic, i pot ser reproduïda, emmagatzemada o tras-
mesa en qualsevol format o per qualsevol mitjà, ja siga electròtic, mecànic, fotocòpia 
sempre que es reconegui l’autorització, i es faci sense ànims de lucre.
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