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RESUM 
 
A través de l’anàlisi del projecte de dansa, poesia i performance oncogrrrls, aquest treball 
suposa una aproximació a la representació artística del càncer de mama des d’una òptica 
feminista. Oncogrrrls explora aspectes político-afectius relacionats amb el diagnòstic i 
curació del càncer de pit a partir de processos creatius que –explorant la corporalitat i la 
idea d’encontre i co-creació– activen interrogants i aspectes crítics amb l’hegemonia del 
llaç rosa, el pensament positiu, així com amb la feminització i la mercantilització de la 
malaltia.  
 
Paraules clau: càncer de mama, malaltia, feminisme, art, esdeveniment, trobada, performance, 
dansa, poesia, processos performatius, oncororitat, corporalitat, salut, cultura del llaç rosa, 
biopoder  
 



 2 

 
 
ÍNDEX  
 
1. INTRODUCCIÓ           3 

1.1. Bloqueig / (des)bloqueig         3 
1.2. Metodologia i plantejament         6 
 

2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ          7 
2.1. (Altres) narratives sobre el càncer      10 
 

3. MARC TEÒRIC         12 
3.1. Biopoder i cultura del llaç rosa       12 
3.2. Per què el càncer de mama és un tema feminista?    13 
3.3. La metàfora del llenguatge bèl·lic      15 
3.4. (Altres) narratives sobre el càncer (de mama)     17 
3.5. Audre Lorde: trencar el silenci i passar a l’acció     18 
3.6. Jo Spence i Hannah Wilke: el llenguatge del subjecte    19 
3.7. Les amazones o el feminisme com a superpoder     21 
 

4. ONCOGRRRLS. ENCONTRES DE CREACIÓ FEMINISTA  
SOBRE EL CÀNCER DE MAMA       23 
4.1. El projecte         23 
4.2. Desenvolupament        24 
4.3. Cronologia         26 
4.4. Nodes i creacions oncogrrrls       27 
4.5. Biografies         34 
4.6. Entrevista a Caro Novella, directora artística d’oncogrrrls   36 
4.7. Relació amb altres projectes i treballs artístics     41 
 

5. CONCLUSIONS         42 
 
6. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA       44 

6.1. Bibliografia         44 
6.2. Webgrafia         49 

 
7. ANNEX          51 

Imatges          51 
 
 
 



 3 

oncogrrrls. Encontres de creació feminista sobre el càncer de mama 
 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Bloqueig / (des)bloqueig 

 

[febrer de 2016] bloqueig 

Nus a la gola. Cap a on tirar, on anar? Perquè no sóc la mateixa, diu ell. Té raó. 
Ho accepto? Fa temps que no sóc la mateixa d’abans. D’abans de què? D’abans 
que la por a perdre-ho tot i a deixar-ho tot m’envaís i em calés els ossos.  

Cada dia el bloqueig és major. Hores mortes que no sé com omplir ni cap a on 
tirar... Sigues positiva, insisteixen... I si, ho sóc, ho intento. Ho he estat i ho 
continuaré sent. Però... –sempre el però...–, continuaré tenint ràbia? i por? I em 
continuarà sortint aquest petit monstre interior que tinc i que no sé com aturar? 
Fa dos anys i mig que em van injectar la por. I, malgrat que ha minvat, encara 
en queden restes. Muntanya russa d’emocions.  

Es veu que el càncer et fa més fort, que et fa més valent, que et fa ser un heroi. 
Diuen. I no és veritat. Ningú és més valent que els altres, tothom té les seves 
pròpies lluites i les combat amb la millor dignitat possible. Al camp de batalla hi 
ha herois, però també covards. Covards que es tornen valents a base de lluitar, o 
de deixar-se portar... No sé si a base de lluitar o de deixar-me portar, he arribat 
fins aquí.  

T’aniria bé escriure, deien, diuen. Tot un espai on abocar-ho tot. Però fins ara 
no m’havia atrevit... He començat avui, però encara no sé per què. No és un dia 
ni millor ni pitjor. No sé cap a on em portarà... De moment, començaré per 
intentar sortir d’aquest bloqueig. I espero que l’escriptura m’ajudi. 

Vaig escriure aquest fragment en un moment de bloqueig personal. En aquell moment em 

trobava a l’equador dels cinc anys en què hi ha risc de recaiguda i la por era forta. Dos anys i 

mig més tard, aquell temor que es repeteix en diverses línies de l’escrit i que era tan constant, ha 

anat disminuint. S’ha fet més petit, però no ha marxat. Amb el temps l’he pogut controlar i ara 

el domino una mica més. N’he après molt, de la por... Llavors em semblava que l’escriptura 

m’ajudaria a sortir del bloqueig. Però en realitat no vaig escriure res més. Resulta que el que 

m’ha acompanyat aquest temps és la lectura i la mirada d’altres dones que també van passar pel 

mateix.  
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[actualitat] (des)bloqueig  

El febrer de 2016 escrivia sobre camps de batalla, guerres, víctimes i herois. Llavors no sabia 

que altres dones s’havien fet preguntes similars i que l’escriptura, la fotografia, la creació les va 

ajudar a seguir endavant. En diuen sororitat. O oncororitat –nou terme que s’incorpora en el 

fanzine Oncogrrrls: Cuentos de nos.otras–1. Hi ha tantes lectures pendents... Lectures que fan 

referència a tots aquests conceptes que ignorava, però que alhora coneixia. I que estic 

interioritzant a poc a poc. 

*** 

Començo aquest treball amb aquestes línies personals d’una manera intencionada. Al llarg dels 

mesos en què he estat llegint i treballant el tema, m’he qüestionat en tot moment fins a quin 

punt la vivència personal influïa en la interpretació dels textos i treballs artístics que anava 

descobrint i estudiant. Alhora, també em preguntava si era lícit o adient que fes servir el jo en el 

treball final. Però, perquè sinó estava fent aquesta recerca? Després de tot, al cap i a la fi, volia 

trobar respostes a moltes qüestions que m’havien sorgit des del diagnòstic fins al moment en 

què aquestes interrogants ja no feien mal quan es formulaven.  

A mida que la recerca avançava, una de les preguntes que m’inquietava era per què hi ha 

tantíssims treballs autobiogràfics sobre el càncer de mama...? Per què tantes fotografies, tantes 

històries, tants blogs, tants relats...? Hi ha moltes respostes a aquesta pregunta –i més en l’època 

actual, en què les xarxes socials han proliferat, en paraules d’André Lepecki, “el gregarisme 

dels selfies”–2. Però la que m’interessa ressaltar aquí és que allò personal, en tant que éssers 

socials, sempre té implicacions político-afectives. Seguint el lema feminista de l’anomenada 

segona onada feminista dels anys 60 i 70: Allò personal és polític. D’aquí en sorgeix una segona 

pregunta: per què el càncer de mama és un tema feminista? Artistes pioneres en la representació 

d’aquesta malaltia com Jo Spence i practiques artístiques contemporànies com oncogrrrls 

tracten el càncer de pit des del feminisme, fent visibles aspectes del procés que s’han silenciat 

històricament. 

                                                
1 El fanzine Oncogrrrls: Cuentos de nos.otras és el resultat del laboratori oncològic-performàtic que va tenir lloc a 
Saragossa el setembre de 2017 com a intervenció del projecte oncogrrrls. Recuperat de 
https://issuu.com/melaniea.lafreisen/docs/oncogrrrls_zine [consulta 07/06/2018] 
2 A Idiorítmia o en l’esdeveniment d’una trobada, André Lepecki dedica un capítol a la cultura dels selfies o el que 
l’autor qualifica d’una “imatge falsa de llibertat (d’expressió)” sorgida dels “nous ritmes gregaris del subjecte 
neoliberal contemporani (...)” (Lepecki, A., 2018, p. 36).  
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Amb tot, he escollit centrar-me en oncogrrrls perquè és un projecte que d’alguna manera respon 

a aquest interrogants, però que, a més, en genera molts d’altres en els seus processos creatius i 

trobades. També m’ha interessat per la idea de creació a partir de l’encontre, per la multiplicitat 

de veus que es generen en els processos. En aquest sentit, l’objectiu d’aquest treball és doble: en 

primer lloc, es tracta d’investigar com aquestes idees dialoguen amb la malaltia de forma 

artística i crítica amb la idea hegemònica de la malaltia i, en segon lloc, convertir el projecte 

oncogrrrls en un objecte d’estudi tot donant-lo a conèixer en nous àmbits, a més de posar-lo en 

relació amb altres projectes artístics o socials similars. Projectes que, com oncogrrrls, prioritzen 

el procés i la idea d’encontre –ja sigui online com offline– com a pràctiques per generar 

pensament crític i feminista en relació a temes que concerneixen qüestions com la corporalitat, 

la malaltia, el gènere o el binomi vida-mort.3 

                                                
3 En aquest punt cal matisar que la representació artística de la malaltia no se centra exclusivament en el càncer de 
mama, sinó que hi ha moltes altres enfermetats que també són representades i visibilitzades a través de l’art. En 
aquest sentit, destaquem Archivo Arte y Enfermedades (recuperat de www.archivoarteyenfermedades.com [consulta 
01/09/2018]), realitzat per un equip d’investigació vinculat a la Cátedra Arte y Enfermedades de la Universitat 
Politècnica de València el 2015. Es tracta d’una ingent tasca documental sobre pràctiques artístiques dels àmbits de 
les arts plàstiques i visuals del s. XX i XXI en relació a una àmplia diversitat de malalties. A aquest arxiu, per tant, es 
documenten molts dels treballs i projectes artístics que tracten el càncer en general i el càncer de mama en particular, 
al costat d’altres artistes que tracten malalties com la sida, l’anorèxia o els trastorns mentals, entre moltes altres. A 
alguns d’ells ens referirem a l’apartat de projectes relacionats amb oncogrrrls. 
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1.2.  Metodologia i plantejament  

La metodologia emprada es basa en una recerca qualitativa. Així, el treball s’ha realitzat a partir 

de recerca bibliogràfica i web; en primer lloc, al voltant del tema del càncer de mama i la 

representació artística –per a la redacció dels capítols d’estat de la qüestió i marc teòric– i, en 

segon lloc, entorn oncogrrrls i projectes similars –per a la redacció dels capítols d’estat de la 

qüestió i oncogrrrls–. A més, el treball compta amb un annex d’imatges que el completa 

visualment.  

Respecte al plantejament, ha estat determinant el contacte amb Caro Novella, cofundadora del 

projecte i amb qui, malgrat la distància, he pogut mantenir converses fonamentals per l’enfoc i 

redacció del treball. Un dels problemes inicials que vam plantejar quan li vaig fer saber el meu 

interès en centrar la recerca en oncogrrrls, va ser que ella mateixa, com a artista i investigadora, 

també escriu sobre el projecte, cosa que implicava el risc que ambdues veus es poguessin arribar 

a contradir. Tot i això, aquest risc inicial s’ha minimitzat centrant el treball en una presentació i 

anàlisi crític del projecte, al qual també s’adjunta una entrevista a la pròpia Caro Novella, que 

reforça l’estudi amb el seu enfoc i punt de vista interns. A més, considerem que el fet d’obrir un 

diàleg al voltant d’oncogrrrls permet una aproximació més profunda i, per exemple, ajuda a 

detectar quins aspectes cal aclarir sobre el projecte.  

En conclusió, a través de la mirada externa que suposa aquest treball final de màster, es pretén 

convertir oncogrrrls en un objecte d’estudi, difondre’n el discurs i explicar els seus processos 

creatius, complementant d’aquesta manera els textos i les investigacions de les cofundadores 

d’oncogrrrls.  
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2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ  

(...) L’actual imatge de “lluitadora del llaç rosa”, una dona sempre positiva, més 
aviat infantilitzada, que inverteix el seu temps fent manualitats mentre tota la 
seva energia està dedicada a “lluitar” contra el càncer, per a qui l’estètica de la 
feminitat està basada a tenir o no tenir pits, […] no reconeix que moltes de 
nosaltres no hi tenim cabuda (...)4 

El 9 d’abril 2015 va tenir lloc, a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, el Simposi «El 

càncer de mama des d’una perspectiva feminista»5, organitzat pel «Grup d’Estudis de gènere: 

traducció, literatura, història i comunicació» (GETLIHC) de la Universitat de Vic-Universitat 

Central de Catalunya. La trobada tenia com a objectiu generar un espai comú de reflexió per 

compartir informació i experiències, ja que, segons els organitzadors, el càncer de mama des de 

fa uns anys s’ha abordat de manera crítica des de diferents disciplines i àmbits com les ciències 

socials, la medicina, l’acadèmia o l’activisme feminista, però sovint aquests agents es 

desconeixen entre ells (Udivulga, 2015). El Simposi va suposar el preliminar de la publicació 

Cicatrius (in)visibles. Perspectives feministes sobre el càncer de mama –editada el 2016 per a 

Ana Porroche-Escudero, Gerard Coll-Planas i Caterina Riba–, la qual aporta una nova visió del 

càncer de mama a partir d’articles que conviden a reflexionar, des de diferents prismes, sobre la 

malaltia i la seva construcció social. Així, hi trobem textos que aborden la qüestió des d’un punt 

de vista mèdic, activista, feminista, antropològic, personal, etc. Tot plegat genera un corpus de 

pensament crític i feminista entorn el càncer de mama per tal de provocar canvis tant socials 

com personals.  

En concret, el llibre s’estructura en tres blocs: el primer tracta sobre “La construcció social del 

càncer de mama, el segon sobre “Biaixos androcèntrics, econòmics i polítics en la medicina” i, 

per últim, el tercer recull “Relats plurals en primera persona”. És en aquest darrer bloc que 

trobem el capítol dedicat a oncogrrrls: “Oncogrrrls: la dansa com a espai polític de creació de 

narratives pròpies del càncer de pit”, a cura de Caro Novella i Marisa Paituví (2016). A l’article, 

les autores, artistes i fundadores d’oncogrrrls, expliquen l’origen del projecte el 2011 i com, a 

partir d’aquesta data, es van produir els diferents tallers i activitats, posant èmfasi en els que es 

van fer a Ca la Dona de Barcelona, que va suposar la creació de l’obra de videodansa Parèntesi. 

Una peça que també s’analitza als textos “Post Pink. Queering breast cancer through post porn: 

an approximation to post-pink” de Caro Novella (2013), i a “Oncogrrrls, càncer de mama en 

cuerpos disidentes” de Marisa Paituví, publicat el 2014 a la revista de cultura i sexualitat 

Hysteria! i en el qual l’autora, prenent com a referència la investigacio doctoral de Caro 

Novella, entre altres autores, atorga un marc teòric al projecte. A més, en el monogràfic 

                                                
4 Novella, C., Paituví, M. (2016), Oncogrrrls: la dansa com a espai polític de creació de narratives pròpies del càncer 
de pit. A Porroche-Escudero, A., Coll-Planas, G., i Riba, C. (eds.), Cicatrius (in)visibles. Perspectives feministes 
sobre el càncer de mama (p. 200-201). Vic: Eumo 
5 Els vídeos del Simposi es poden veure a http://mon.uvic.cat/ceig/videos-del-simposi-el-cancer-de-mama-des-duna-
perspectiva-feminista/ [consulta 14/06/2018] 
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coordinat per M. A. Martínez García i publicat a la revista Kamchatka núm. 10 hi trobem 

l’article “Vademécum Poético. Devenires más allà de la Medicalización en oncogrrrls” de Caro 

Novella, en el qual l’artista i teòrica explica el projecte i, en concret, recull les pràctiques 

desenvolupades per oncogrrrls en el laboratori-residència que va tenir lloc a l’estat espanyol el 

desembre de 2016 (Novella, C., 2017).  

D’altra banda, el projecte ha estat presentat en jornades o congressos com la Jornada «Càncer de 

mama i corporalitats dissidents» (Ca la Dona, Barcelona, 9 de novembre de 2013), a la qual 

Marisa Paituví, Carol Vallverdú i Caro Novella van participar amb el taller «Resistència des del 

llenguatge del cos i presentació del projecte oncogrrrls». I també s’ha exposat en el II Congrés 

AIBR d’Antropologia (Arts Santa Mònica, Barcelona, 6 de novembre de 2016), en el qual 

Marisa Paituví i Caro Novella van co-crear la ponència “La performativitat com a mètode 

d’investigació incorporat” (Paituví, M., novembre 2016), que combinava la posició com a 

antropóloga de Paituví, enriquida amb la recerca sobre col·laboració i performativitat dels 

estudis de performance de Novella. Així mateix, amb motiu d’un altre congrés que va tenir lloc 

al cap d’uns mesos a Màlaga, destaquem la presentació d’oncogrrrls a càrrec de Caro Novella, 

disponible al canal Vimeo, on defineix el projecte i els seus principis, així com també en fa una 

revisió històrica (Novella, C., 2016). S’ha d’afegir que oncogrrrls també es troba present a la 

xarxa amb un blog propi6 –on hi trobem un recull de les experiències del projecte en imatges, 

vídeos i textos– i uns perfil a Facebook7 i a Twitter8, a més d’estar referenciat i explicat en els 

blogs personals de les mateixes cofundadores del projecte Caro Novella i Marisa Paituví.  

Tal com manifiesten les dues investigadores, oncogrrrls és un treball artístic profundament 

activista, polític i transfeminista9, el qual entén la pràctica artística i la performance crítica com 

a un element de transformació social, amb l’objectiu de fer visibles altres maneres d’entendre i 

viure la malaltia. En aquest sentit, el fanzine Oncogrrrls: Cuentos de nos.otras, resultat del 

laboratori oncològic-performàtic que va tenir lloc a Saragossa el setembre de 2017 com a 

intervenció d’oncogrrrls, aporta bases i principis del projecte. És un exemple de com es generen 

marcs de co-creació en grup, en què l’autoria és múltiple i en què al producte final apareixen la 

diversitat i multiplicitat de subjectes que han participat en el procés-encontre-performance 

(Oncogrrrls, 2017).  
                                                
6 Oncogrrrls. Oncogrrrls. Transitando el càncer como ensayo. Recuperat de https://oncogrrrls.wordpress.com/  
[consulta 16/01/2018] 
7 OncoGrrrls. Recuperat de https://www.facebook.com/OncoGrrrls/ [consulta 18/05/2018] 
8 @oncogrrrls. Recuperat de https://twitter.com/oncogrrrls [consulta 30/08/2018] 
9 A l’article “Transfeminismo: ¿sujetos o vida en común?” (2010), Gil i Orozco defineixen el transfeminisme en els 
següents termes:  

(...) Mientras el feminismo ha centrado su lucha en la desigualdad entre hombres y mujeres, el 
transfeminismo nombra un espacio transfronterizo habitado por diferentes sujetos para quienes las 
categorías clásicas de hombre o mujer se quedan estrechas, sin espacio para quienes no se adaptan a la 
norma. El sexo, la orientación sexual, el género, la clase social y la procedencia se entrelazan 
profundamente, dando lugar a lo que conocemos como la identidad, absolutamente singular, de cada 
persona. (...) (Gil, S. L., i Orozco, A. P., 2010, p. 1) 
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Amb tot, els articles que fan referència a oncogrrrls suposen el punt de partida d’aquest treball, 

ja que se’n desprenen tant els antecedents com el marc teòric en el qual les pròpies creadores i 

impulsores insereixen el projecte. Com hem vist, les aproximacions que se n’han fet fins avui 

provenen de les pròpies fundadores, les quals a partir de les diverses presentacions a la xarxa, en 

jornades i congressos i en publicacions especialitzades defineixen el projecte, l’expliquen i 

conviden a participar. Com Marta Maella, autora de l’article “Carcinoma ductal infiltrante, mi 

tránsito por el càncer de mama: ¿y yo ahora qué hago?”, en el qual explica que ha participat en 

tallers performatius d’Oncogrrrls i afegeix que “se (nos) definen(imos) como mujeres valientes, 

determinades, generoses y con espíritu crítico que decidimos construir alternativas frente al 

cáncer” (Maella, M., 2017). Marta Maella també explica que va ser diagnosticada el febrer de 

2016 i que, des de llavors, ha buscat espais i marcs per entendre la malaltia des d’un punt de 

vista social i cultural. En aquest sentit, utilitza el terme onco-sisterhood com a idea/espai en 

construcció i transformació constant i que parteix d’altres dones que han viscut la malaltia de 

manera activa amb anterioritat:  
(...) somos parte de una comunidad, de una onco-sisterhood 
que poco a poco se va organizando y comenzando a cambiar el 
discurso monolítico sobre el cáncer de mama que impera en el 
estado espanyol. (...) (Maella, M., 2017) 
 

Finalitzem aquesta síntesi dels treballs existents fins avui sobre oncogrrrls introduint aquest 

terme –sinònim d’oncororitat, utilitzat per les mateixes participants d’oncogrrrls en el fanzine 

Oncogrrrls: Cuentos de nos.otras (Saragossa, 2017)– per enllaçar amb els treballs anteriors 

d’altres dones que des de la pràctica artística han esdevingut pioneres en la visibilització i 

desestigmatizació del càncer de mama. Així, quant als precedents centrarem el focus els treballs 

d’artistes com Jo Spence o Hannah Wilke pel que fa a les arts visuals i, pel que fa a altres 

disciplines, ens aproximarem als treballs sobre la poeta Audre Lorde o la cineasta belga Marie 

Mandy, ambdues diagnosticades de càncer de mama i pioneres en l’empoderament i 

reivindicació com a malaltes en el dret a prendre partit de les decisions que afecten el seu cos. 
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2.1. (Altres) narratives sobre el càncer 

L’any 1977-78, Susan Sontag escriu l’assaig La malaltia com a metàfora (1977-78), amb el 

qual intenta allunyar les malalties com el càncer i la sida de l’aspecte simbòlic i metafòric que 

les han marcat al llarg de la història (Sontag, S., 1996). En paral·lel a la tesi de Sontag i a partir 

de les pròpies experiències personals com a malaltes de càncer, Jo Spence (Londres, 1934-1992) 

i Hannah Wilke (Nova York, 1940-1993) són dues artistes innovadores en l’ús de 

l’autobiografia, el diari personal i l’autoretrat fotogràfic amb la finalitat de donar visibilitat a 

una malaltia silenciada i estigmatitzada, tant en l’art com en l’àmbit social. D’aquesta manera, 

fan visible el seu propi cos malalt com a denúncia de l’estigma i com a reivindicació de la 

importància del gènere –sobretot femení– en la vivència física i psicològica de la malaltia. Jo 

Spence i Hannah Wilke ja als anys 80 del segle XX van trencar amb la por i el pudor de tractar 

una malaltia com el càncer, fins aleshores estigmatitzada i allunyada del marc de representació. 

Tal com afirma Martínez Oliva a l’article “Mirando de frente al espejo. Jo Spence y Hannah 

Wilke”, el seu treball suposa una crítica a la visió hegemònica i als tabús que rodegen el càncer 

en general i, més concretament, el càncer de mama (Martínez Oliva, J., 2013).  

A més d’articles de revisió com el de Martínez Oliva, trobem treballs de fi de màster i tesis 

doctorals que han aprofundit en aquestes dues artistes. Així, per ordre cronològic, treballs com 

Imag(in)ing the cancerours body: representacions of càncer in Medical discourse and 

contemporary visual art (Kristen Kowalski, S., 2010); La función de la palabra en la 

reconstrucción del cuerpo humano en el arte contemporáneo (Sustaita Aranda, J. A., 2011); 

Frente al espejo las damas se visten callades. Las mujeres y el cáncer de seno (Gallo Espinosa, 

C., 2016); o Tras la carne otra carne se pudre: mujer, enfermedad, feminidad y arte 

contemporáneo (Pérez Gil, M., 2016) s’endinsen en alguns dels aspectes vinculats amb el cos, 

la narració o la malaltia en relació a les pràctiques artístiques contemporànies. Aquests estudis 

tracten el tema de la visibilització i desestigmatització del càncer des de diferents òptiques, però 

amb una atenció especial cap a l’art contemporani. La major part dediquen algun capítol a 

artistes clau com Jo Spence i/o Hanna Wilke, entre altres.  

Així mateix, si acotem una mica més, destaquem el catàleg de la primera retrospectiva sobre Jo 

Spence al MACBA (Jo Spence: más allá de la imagen perfecta: fotografía, subjetividad, 

antagonismo, exposició del 27 d’octubre de 2005 al 15 de gener de 2006, MACBA, Barcelona), 

el qual, tal com explica Jorge Ribalta al capítol introductori “no es un recuento exhaustivo del 

trabajo de Jo Spence. Ofrece una aportación complementaria a las publicacions ya existentes, en 

particular las dos principales, Putting Myself in the Picture, de 1986, y Cultural Sniping, de 

1995” (Ribalta, J., 2005, p. 11-12). Així mateix, seguint la línia de publicacions en l’àmbit 

estatal, ressaltem també el catàleg de la mostra dedicada a Hannah Wilke a ARTIUM (Hannah 

Wilke. Exchange Values, exposició del 5 d'octubre de 2006 al 14 de gener de 2007,  ARTIUM, 
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Vitòria). Sobre Hannah Wilke, cal citar l’article de Lorena Amorós “Erótica del 

desbordamiento. Diagnóstico: Hannah Wilke” (2014). I, encara més concretament pel tema que 

ens ocupa, Alan Radley i Susan E. Bell posen el focus en el treball de dues artistes amb càncer 

de mama com Jo Spence i Martha Hall a “Artworks, collective experience and claims for social 

justice: the case of women líving with breast càncer” (2007). Així mateix, destaquem l’article 

“Photo images: Jo Spence’s narratives of living with illness”, de la ja esmentada Susan E. Bell, 

en què realitza una anàlisi interpretativa de tres fotografies de Jo Spence des del punt de vista de 

la narrativitat de la malaltia (Bell, S. E., 2002). 

 

Centrant-nos en Cicatrius (in)visibles..., trobem un article de Caterina Riba que s’aproxima a 

altres narratives sobre el càncer (2016), entre les quals fa referència a Jo Spence, però també a 

Audre Lorde. En el mateix període en què Susan Sontag escrivia La malaltia com a metàfora, la 

poeta afroamericana Audre Lorde va escriure The Cancer Journals (1997), just després que li 

diagnostiquessin un càncer de pit. En aquest escrit relatava la seva vivència amb la malaltia a 

partir d’una estructura narrativa marcada per la discontinuïtat cronològica i basada en fragments 

del procés de curació, juntament amb el comentari posterior d’aquests. El diari ha estat –i 

segueix essent– un referent per les narratives alternatives a l’hegemonia. Pel que fa a la cineasta 

Marie Mandy, Domingo Pujante González fa una aproximació al documental audiovisual Mes 

deux seins. Journal d’une guérison (2012) a “El cáncer como metáfora: Marie Mandy o el 

diario de una curación” (2013). 

Per acabar, oncogrrrls actualment també conviu i interactua –en l’espai online i en l’offline– 

amb projectes similars, tant des de l’àmbit artístic com teòric i feminista, com per exemple el 

projecte d’Ainhoa Irueta, Marimachos canceroses. A més, en tant que oncogrrrls és un projecte 

feminista de creació i experimentació des de l’àmbit poètico-performatiu, a “Arte y enfermedad: 

Desmontando el cuerpo enfermo” Beatriz García (2018) el situa al costat de pràctiques 

artístiques vinculades a la teoria Crip10 com Mundo Crip, projecte amb web propi impulsat per 

la doctorant Laura Moya; o al cantó de pràctiques que vinculen la malaltia amb la dansa i la 

performance, com els treballs de l’activista i mare del postporno Annie Sprinkle o les 

performances de Felipe Lechedevirgen i Dani D’Emilia. A l’apartat de projectes relacionats 

amb oncogrrrls, ens referirem a alguns d’aquests projectes o treballs artístics, juntament amb 

una selecció de treballs recuperats de l’Archivo Arte y Enfermedades.11 

 

                                                
10 Per a una aproximació a la Teoria Crip vegeu: Moscoso Pérez, M. i Arnau Ripollés, S. (2016). Lo Queer y lo Crip, 
como formas de re-apropiación de la dignidad disidente. Una conversación con Robert McRuer. Dilemata, nº 20, p. 
137-144. Recuperat de https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/430 [consulta 13/06/2018] 
11 Vegeu la nota 3.  
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3. MARC TEÒRIC 

3.1. Biopoder i cultura del llaç rosa 

La infància, la família, la promoció de la higiene, l’hospital modern, el concepte de salut pública 

o les campanyes mèdiques són una sèrie de processos que, segons les anàlisis del concepte de 

població com a nou fenomen social –sorgit al s. XVIII– i la biopolítica a partir de Michel 

Foucault, han contribuït a augmentar la funció política de la medicina12. D’aquesta manera, la 

salut de la població es converteix en un dels principals objectius d’aquest poder polític i, en 

conseqüència, esdevé un bé de consum. La salut i la malaltia, per tant, han entrat al joc del 

mercat (Castro Orellana, 2009). Un exemple d’aquest joc i d’una visió de la salut com a 

responsabilitat individual, el trobem en la moda del fitness dels anys 80 a EUA, segons la qual a 

qui feia esport i cuidava la seva salut, se li atribuïa: 
(...) un estatus simbòlic centrat en l’autocontrol, la disciplina i la salut que 
afavorien el seu èxit social, mentre que els individus que optaven per alternatives 
més hedòniques i d’autoexpressió personal foren penalitzats com a causants del 
deteriorament material i en valors que patia la societat americana (...) (Sumalla et 
al., 2015, p. 29) 

Per Foucault, el cos és l’objecte d’una forma de poder que, a través de la disciplina, anul·la tot 

allò que se surt de la norma. Aquest procés de disciplinament, vigilància i normalització al qual 

estem sotmesos ens va construint a poc a poc com a subjectes. En l’actual societat capitalista, el 

consum és una de les principals eines d’aquest procés de normalització del subjecte (Sossa, 

2011, p. 4-5). Segons aquest marc, consumir és la via per assolir l’èxit social i personal, la 

perfecció, la felicitat o la salut; i a través d’ell s’aconsegueix una imatge corporal d’un cos sa, 

jove i bell, que és utilitzat pel subjecte com a bandera de l’èxit social.  

En aquest context neoliberal, tenen lloc les campanyes de prevenció del càncer de mama i tot 

allò relacionat amb la cultura del llaç rosa13, que promou el consum de mecanismes de 

restabliment de la “normalitat” femenina tals com maquillatge oncològic, mocadors, pròtesis, 

perruques, llenceria, etc. Segons aquests dispositius de poder en la vivència del càncer de 

mama, la subjectivitat s’associa a la idea tradicional de feminitat: la dona serà feliç si té salut i 

es mostra sexualment atractiva per la mirada masculina (Sumalla et al., 2015, p. 42-45). Cuidar-

se implica tenir una imatge saludable; o, dit d’una altra manera, la malalta que, malgrat les 

conseqüències físiques dels tractaments, projecta una bona imatge és vista com una heroïna, 

com una lluitadora que fa tot el possible per superar la malaltia. La cultura del llaç rosa promou 

                                                
12 Per aquesta temàtica vegeu: Lazzarato, M. (2002). From biopower to biopolitics. Pli: The Warwick Journal of 
Philosophy, 13(8), p. 1-6. Recuperat de http://home.aland.net/m03862-p3/fildump/pli_13-Foucault-141-144.pdf 
[consulta 10/09/2018]  
13 L’anomenada cultura del llaç rosa és l’actual cultura hegemònica de combat contra el càncer de mama i el marc de 
representació social i cultural de la malaltia. Alguns autors i col·lectius feministes n’atribueixen l’origen a una 
construcció social del càncer lligada als rols de gènere i a la banalització, infantilització i mercantilització de la 
malaltia. 
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la imatge de dona lluitadora i, al mateix temps, exclou, invisibilitza i culpabilitza aquelles 

persones que no projecten aquesta imatge i que, segons aquesta visió, no fan prou per curar-se.  

3.2.  Per què el càncer de mama és un tema feminista?  

En primer lloc, trobar respostes a aquesta pregunta suposa una aproximació a la malaltia des de 

múltiples punts de vista, tant socials i de poder –sobre com la societat percep, representa i 

estigmatitza culturalment el càncer i, per extensió la malalta de càncer de mama– com personals 

–pit femení, rols de gènere, sexualitat, mortalitat...– (Coll-Planas, G., 33-39). Així mateix, entre 

aquests dos aspectes trobem mecanismes socioculturals –els quals també sovint la pròpia 

malalta activa–, que adopten tant l’ús generalitzat del llenguatge bèl·lic com a recurs per 

explicar els diferents processos del càncer, com la mitologia víctima-heroïna que se’n deriva. 

Aquesta mitologia es reforça amb la imatge de l’amazona, que s’associa a la dona amb càncer 

de mama a partir de dos eixos: en el primer aquesta esdevé una heroïna, forta i valenta, que 

lluita contra l’amenaça del càncer i, en el segon, es converteix literalment en una amazona14, ja 

que físicament la curació la majoria de vegades implica la pèrdua d’un pit. A més, socialment, 

tot plegat es tenyeix de rosa amb un ampli somriure i un pensament positiu.15 En aquest sentit, 

l’actual hegemonia de la cultura del llaç rosa incrementa aquesta visió d’heroïna, de dona que 

pot amb tot i que lluita pels seus –reforçant l’estereotip de dona cuidadora–. 

Totes aquestes mirades entorn el càncer de mama, posen de manifest que, des d’una òptica 

feminista, trobem resistències a aquesta cultura hegemònica del llaç rosa, paradigma del 

mecanisme normalitzador i disciplinari en la lluita contra el càncer de mama. A grans trets, 

aquestes visions alternatives defensen, d’una banda, la multiplicitat de feminitats, allunyades de 

la noció tradicional de feminitat –ideal de mare de família, atractiva i cuidadora dels altres– i, de 

l’altra, l’opció d’aquelles malaltes que es volen allunyar de la narrativa heroica associada al 

procés de curació. A més, també argumenten que amb el fet de centrar els factors de risc en 

estils de vida saludables s’individualitza la malaltia, amb la conseqüent responsabilització i 

culpabilització de la malalta (Sumalla et al., 2015, p.50-52). Un exemple d’aquests moviments 

crítics amb l’hegemonia rosa el trobem en el projecte “Think Before You Pink®”, promogut per 

el Breast Cancer Action i a partir del qual s’exigeix més transparència en aquelles empreses que 

                                                
14 A la mitologia grega, les Amazones eren dones guerreres que es mutilaven un pit per poder tensar l’arc i agafar bé 
l’espasa (Grimal, P., 1981, p. 24)  
15 Al capítol dedicat al càncer (Ehrenreich, B. (2011). Sonríe o muere: el lado bueno del cáncer. Dins Sonríe o muere: 
la trampa del pensamiento positivo. Turner, p. 19), Barbara Ehrenreich posa de manifest la tirania del somriure i del 
pensament positiu, els quals, com argumenta, no es corresponen a la realitat, ja que, a més de culpabilitzar i abocar 
tota la responsabilitat a la malalta (el pensament positiu transmet la idea que sense una actitud positiva no hi ha 
curació) aporten una visió superficial i infantilitzada de la malaltia. 
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participen en la recaptació de fons per investigació en càncer de mama, a més d’animar els 

consumidors a tenir una actitud crítica davant els productes amb llaç rosa.16  

En segon lloc, per respondre aquesta qüestió, ens remetrem al lema Allò personal és polític, 

sorgit als anys 60 i 70 durant l’anomenada segona onada del feminisme o feminisme radical i 

que, en paraules de Germaine Greer, encara és vigent a principis del s.XXI:  

Lo personal sigue siendo político. La feminista del nuevo milenio no puede dejar 
de ser consciente de que la opresión se ejerce en y a través de sus relaciones más 
íntimas, empezando por la más íntima de todas: la relación con su propio cuerpo 
(...) (Greer, G., 2000, p. 505) 

Així doncs, seguint aquesta idea sorgida del feminisme radical –i partint del fet que l’àmbit 

privat (allò personal) i l’àmbit públic (allò polític) estan estretament lligats en tant que som 

ciutadans– el càncer de mama, amb unes clares implicacions personals i privades, també és 

polític. Les actituds, visions, mirades i comportaments sobre la malaltia, en tant que són 

personals, són polítiques i, com a conseqüència, tenen un caire de responsabilitat social i 

compartida. En relació a això, “la documentación e interpretación de la vivència, y de la 

diversidad de vivencias, constituye un primer paso esencial hacia la transformación social y 

política” (Wilkinson, S., 2008, p. 27). D’aquesta manera, visibilitzar la multiplicitat 

d’experiències i punts de vista és un dels passos de l’activisme feminista contra el càncer de 

mama i les polítiques mèdiques, culturals i socials hegemòniques que el mercantilitzen i 

hiperfeminitzen. Altres aspectes en què aquestes veus crítiques i activistes incideixen és en 

oferir recolzament adequat, lluitar pels recursos o revelar el vincle entre els beneficis de la 

comercialització del càncer de mama i la minimització del risc, sobretot mediambiental 

(Wilkinson, S., 2008, p. 33-34).  

Tal com hem assenyalat abans, jornades i publicacions com Cicatrius (in)visibles són iniciatives 

que contribueixen a enriquir el corpus teòric del càncer de mama des d’una òptica feminista. Ja 

al capítol introductori, els editors es fan ressò de la complexitat del tema que tracten:  

Hem tractat de recollir en el llibre una multiplicitat de mirades per mirar de 
copsar aquesta qüestió polièdrica (...). En tot cas, l’elecció l’entenem com un 
punt de partida, com una escletxa inquietant, com una porta entreoberta que 
convida a empènyer-la per investigar què hi ha més enllà dels discursos oficials. 
Una porta que ens convida a endinsar-nos en un tema incòmode però que forma 
part de la nostra existència i de la nostra responsabilitat individual i col·lectiva. 
(Porroche-Escudero, A., Coll-Planas, G., i Riba, C. (eds.), 2016, p. 28) 

 

                                                
16 Think Before You Pink®. Breast Cancer Action. Recuperat de https://thinkbeforeyoupink.org [consulta 
22/01/2018] 
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3.3. La metàfora del llenguatge bèl·lic 

Els anys 1977 i 1978, Susan Sontag va escriure l’assaig La malaltia com a metàfora, amb el 

qual va intentar allunyar les malalties com el càncer i la sida de l’aspecte simbòlic i metafòric 

que les han marcat al llarg de la història. Així, ja a la introducció del seu assaig, Sontag 

expressava la seva intenció desmitificadora de la malaltia. En definitiva, es tractava d’alliberar-

se del pes de la metàfora, que no és més que una construcció social que estigmatiza i relaciona 

malalties misteriores (de causa desconeguda) com el càncer amb la mort, la culpa o la 

responsabilitat:  
(...) La meva argumentació consisteix en el fet que la malaltia no és realment una 
metàfora i que, a més, la forma més autèntica de percebre la malaltia (com també 
la forma més saludable d’estar malalt) és la forma més depurada i resistent al 
pensament metafòric. (...) És cap a la transparència d’aquestes metàfores, i cap a 
la consecució del nostre alliberament, que dirigeixo aquesta investigació.  
(Sontag, S., 1997, p. 13) 

En concret, unes de les metàfores del càncer que analitza Sontag són les que tenen connotacions 

punitives, segons les quals el càncer és el “delinqüent”, l’”enemic” a “combatre” o les persones 

malaltes són les “víctimes”. Malgrat aquest llenguatge bèl·lic, en paraules de Sontag, la culpa 

també recau al malalt: 
(...) Però també es culpabilitza el pacient cancerós. Les teories psicològiques 
sobre el fet d’emmalaltir, d’ampli predicament, assignen al desventurat pacient la 
responsabilitat última tant d’emmalaltir com de curar-se. I l’abordatge del càncer 
no solament com una malaltia sinó com un enemic demoníac, el fa una malaltia 
letal, però també una malaltia vergonyant” (Sontag, S., 1997, p. 67) 

L’experiència del càncer es construeix com la història de les seves representacions, els “és com 

si...” (Sumalla et.al., 2015, 17). Avui dia, les metàfores bèl·liques continuen essent intrínseques 

al procés oncològic, de manera que en condicionen la forma –personal i social– de viure la 

malaltia. En el càncer de mama, la figura de l’heroïna, la dona meravella, la dona guanyadora, 

l’amazona, té una forta càrrega simbòlica i, justament a causa d’aquesta potència de la metàfora 

la persona malalta entra sovint en contradiccions en les diferents fases i processos. D’una banda 

la cultura hegemònica del llaç rosa impulsa la idea que el càncer és l’enemic que cal combatre, 

però, de l’altra, veus crítiques de la cultura subalterna afirmen que les metàfores militars 

impliquen viure la malaltia de forma alienada i sense que el càncer s’integri en la vida del malalt 

(Sumalla et.al., 2013, p. 20-21). Segons aquesta perspectiva, el càncer es troba dins un mateix, 

dins el propi cos, i veure’l com a un element extern a través de l’ús d’aquest llenguatge bèl·lic 

fa que la realitat es distorsioni i s’entri en el terreny de víctimes i herois, segons el qual hi ha 

guanyadors, però també vençuts. En paraules de Sontag, les metàfores del càncer i els 

tractaments adopten un llenguatge militar, segons el qual: 
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les cèl·lules tumorals no es multipliquen simplement: envaeixen (...). Les 
cèl·lules canceroses «colonitzen» llocs molt distants del cos respecte del tumor 
original (...). Molt rarament les «defenses» de l’organisme són suficientment 
vigoroses per obliterar el tumor (...). Per molt «radical» que sigui la intervenció 
quirúrgica, per molts escànners que es prenguin del paisatge de l’organisme, la 
majoria de les remissions són temporals; la prognosi será que «la invasió 
tumoral» continuarà (...) (Sontag, 1997, p. 72)17 

Així doncs, el poder de la metàfora en la creació de l’aspecte social i hegemònic del càncer és 

indubtable. El llenguatge bèl·lic que envolta el càncer genera distorsions en làmbit mèdic i 

social, tant des d’un punt de vista optimista com pessimista. A més, en tant que el càncer és “la 

malaltia de l’estrany”, aquests biaixos que promou la metàfora militar deriven també en 

metàfores de ciència ficció (“invasió de cèl·lules «mutants»”)18 (Sontag, 1997, p. 75-76).  

 
 

                                                
17 Les cursives són de l’autora del treball. 
18 Ídem.  
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3.4. (Altres) narratives sobre el càncer (de mama) 

La construcció cultural de la malaltia entesa com a càstig, fruit de la culpa, s’associa 

històricament a malalties amb causa desconeguda i misteriosa i, entre aquestes, trobem el càncer 

o la sida. Tot i l’alt índex de supervivència, en l’imaginari social aquestes malalties encara es 

relacionen amb la mortalitat. I d’aquesta concepció en deriven una por, un tabú i un estigma 

social difícils de deslligar de la persona malalta. Un estigma social que també té a veure amb 

altres temes tabús com la relació que la nostra cultura manté amb la mort, ja que, per exemple, 

actualment els morts ja no es vetllen els morts a casa i es prefereixen llocs asèptics per a fer-ho. 

Susan Sontag plantejava que quan es concep socialment que les malalties tenen una causa 

psicològica, la responsabilitat i la culpa d’haver contret la malaltia es trasllada al malalt, que ha 

reprimit les seves emocions i ha emmalaltit, segons aquesta lògica, per pròpia voluntat (Sontag, 

1997, p. 64-65). No obstant, la noció del càncer com a estigma que s’ha de silenciar conviu 

actualment amb una altra inclinació en què la pròpia malalta fa visible, a través del relat i la 

narració, el procés de sanació i l’experiència del càncer de mama (Coll-Planas, 2016, p. 4-35).  

Però, perquè les malaltes de càncer de pit senten la necessitat de relatar la seva vivència, el seu 

procés de curació? Avui dia existeixen multitud de blogs, pàgines personals, llibres, perfils a les 

xarxes socials, que segueixen aquesta “tendència” –promoguda, en gran part, per les pròpies 

xarxes, que promouen la cultura del selfie i l’exposició pública d’allò privat–. Molts d’aquests 

relats s’emmarquen en la cultura del llaç rosa, però molts altres se situen al marge i relaten la 

vivència del càncer de mama des d’un punt de vista crític amb aquesta cultura normalitzadora. 

Amb tot això, és necessari generar marcs en què les malaltes de càncer puguin viure i combatre 

el càncer de manera lliure de la influència social que en determina la “forma correcta” (Sumalla, 

E. C., Castejón, V., Ochoa C. i Blanco, I., 2015, p. 52).  

D’aquesta manera, dins aquests marc de narració i d’experiència pròpia i crítica, ja sigui de 

manera individual o col·lectiva, la dona amb càncer de mama es podrà allunyar lliurement de la 

normalitat imposada pel biopoder, la representació simbòlica del qual es materialitza en el llaç 

rosa i tot el que se’n deriva (infantilització, tirania del pensament positiu, invisibilització dels 

aspectos negatius del procés, etc).  
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3.5. Audre Lorde: trencar el silenci i passar a l’acció  

En el mateix període en què Susan Sontag escrivia el seu assaig, la poeta afroamericana Audre 

Lorde va escriure The Cancer Journals, just després que li diagnostiquessin un càncer de pit. Hi 

relatava la seva vivència amb la malaltia a partir d’una estructura narrativa marcada per la 

discontinuïtat cronològica i basada en fragments del procés de curació, juntament amb el 

comentari posterior d’aquests. Un format amb què Lorde escrivia el present en el moment del 

punt clau de la mastectomia; moment i record al qual tornava a posteriori per reflexionar sobre 

el dolor, la por, els dubtes i la nova realitat que li havia generat el càncer. Va escriure per ella, 

però també per compartir, per ajudar altres dones que viurien la malaltia en el futur. Aquest fet 

ens remet a la idea de sororitat, és a dir, al “lligam estret entre dones basat en el compartiment 

d'experiències, interessos, preocupacions, etc.”19. Així, des de la diferència, la subversió i 

l’alteritat (dona lesbiana i negra), Lorde va tenir la necessitat de compartir la vivència amb 

altres dones per vèncer –i ajudar a superar– el dolor físic i psíquic; per reforçar-les i sortir-ne 

reforçada; per empoderar-les i empoderar-se a ella mateixa.  

En aquesta línia, al primer capítol, sota el títol de “La transformación del silencio en lenguaje y 

acción” (Lorde, A., 2008, p. 7)20, apropiant-se del llenguatge bèl·lic propi de les narratives del 

càncer, interpel·la i convida les dones amb càncer de mama a trencar el silenci i vencer la por:  

(...) Pero en esas tres semanas, me vi forzada a mirarme a mí misma y a mi vida 
con una claridad dura y urgente que me dejó todavía sacudida pero mucho más 
fuerte. Esta es una situació que enfrentan muchas mujeres, que enfrentan algunas 
de ustedes que están aquí hoy. Parte de lo que experimenté durante ese tiempo 
me ayudó a entender mucho de lo que siento respecto de la transformación del 
silencio en lenguaje y acción. (...) (Lorde, A., 2008, p. 8) 

En efecte, de forma pionera, la poeta passava a l’acció. I ho feia amb la finalitat d’escurçar 

diferències entre les dones, ja que, segons ella, no és la diferència la que les immobilitza, sinó el 

silenci (Lorde, A., 2008, p. 10).  

 

                                                
19 (Termcat)/ Anglès: sisterhood./ Castellà: sororidad./ Francès: sororité. [Recuperat de 
http://esadir.cat/entrades/fitxa/node/sororitat, 10/05/2018] 
20 Capítol originalment llegit com a un discurs al Panel Lésbico y de Literatura de la Modern Language Association 
(Chicago, Illinois, 28 de desembre de 1977). 
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3.6. Jo Spence i Hannah Wilke: el llenguatge del subjecte 

En paral·lel a la tesi de Sontag i al diari de Lorde, artistes visuals com Jo Spence (Londres, 

1934-1992) o Hannah Wilke (Nova York, 1940-1993) ja als anys 80 del segle XX van derrocar 

el silenci i el pudor de tractar una malaltia com el càncer, fins aleshores estigmatitzada i 

allunyada del marc de representació. Creiem que és necessària una breu aproximació als treballs 

d’aquestes dues artistes pioneres per tal d’entendre treballs posteriors com els d’oncogrrrls. 

Molts dels aspectes de la malaltia que aquestes artistes reivindicaven i exploraven han canviat, 

però molts altres –sobretot vinculats amb el cos i la transformació d’aquest arrel del càncer i els 

tractaments– continuen essent plenament vigents.  

De manera que, per exemple, a la sèrie de fotografies Intra-Venus Series (Nova York, 1992) 

[Fig. 1], Hannah Wilke –diagnosticada de limfoma el 1987– fa una citació paròdica de les 

convencions estètiques femenines: en algunes fotografies es mostra sense maquillar, amb el cos 

inflamat, sense cabell, però amb una postura “femenina” exagerada. La malaltia l’obliga a 

prendre distància de les normes estètiques de feminitat i aquesta distància li permet transgredir 

la idea preconcebuda de dona jove, bella i sana (Martínez Oliva, J., 2013).  

Com també, amb les cinc fotografies de la sèrie Narratives of Dis-ease [Narracions sobre mal-

estar], Jo Spence –juntament amb Tim Sheard– mostra les diferents facetes de la dona que, com 

ella, ha estat operada d’un càncer de mama. Identitats que passen per la subjectivitat però també 

per la mirada de l’altre, la mirada pública, a la qual se li oculta el cos post-operat i mutilat a 

través de pròtesis, reconstruccions, llenceria i maquillatge. Es tracta de diferents formes del jo, 

les quals –amb l´ús de la ironia i l’humor i de manera fragmentada– remeten a diferents 

identitats i emocions de la malalta. En paraules de Lynda Nead (1998), imatges com la de la 

pròpia artista amb la paraula “MONSTRE” escrita al tors [Fig. 3] o com la que es mostra com 

una nena ploranera [Fig. 4] “expresan vergüenza, miedo y provocación, y [Spence] hace uso del 

humor y el equívoco para articular la construcción social y psíquica de las identidades” (p. 132). 

La mateixa Jo Spence ho expresa amb el terme “llenguatge del subjecte”:  

En estas fotografías se halla el comienzo de un “lenguaje del sujeto”. Un 
lenguaje que me permite comenzar el doloroso proceso de expressar mis propios 
sentimientos y percepcions, de desafiar la “fealdad” de ser visto como el Otro. 
Al hacer esto, dejo de ser una víctima y me convierto de unevo en una 
participante activa en la vida. (...)21 (Spence, J., 2005, p. 374) 

                                                
21 Fragment del text publicat per primera vegada en el catàleg de l’exposició col·lectiva Exploring the Unknown Self: 
Self Portraits of Contemporary Women. Tokyo. Tokyo Museum of Photography, 1991 (Spence, J., 2005, p. 374)  
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Del silenci a l’acció per deixar de ser una víctima. De nou, el llenguatge bèl·lic i la metàfora de 

la guerra per parlar del càncer. Un altre cop víctimes i heroïnes; diferents rols fragmentats, 

diverses identitats en una mateixa narració de l’experiència de la malaltia; de la mirada –

masculina– de l’altre; de la consciència del cos:  

Al mostrar este trabajo (como antes había mostrado mi cuerpo tanto a los 
médicos como a la familia, los medios de comunicación y las miradas 
masculinas), soy consciente de que estas imágenes pueden impresionar. Salir a la 
luz es un proceso doloroso para todos. Al romper el espejo para mí, no puedo 
evitar desafiar también tu visión. (...) (Spence, J., 2005, p. 374) 

Davant aquestes imatges en què la subjectivitat de l’artista es mostra de manera tan transparent, 

la pròpia subjectivitat de l’espectador també és alterada o interrogada en el procés de 

construcció de la identitat (Nead, 1998, p. 133).  
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3.7. Les amazones o el feminisme com a superpoder 

Las Amazonas son un pueblo de mujeres que desciende del dios de la guerra 
Ares y de la ninfa Harmonía. (...) Se gobiernan por sí mismas, sin intervención 
de ningún hombre, y a su cabeza tienen una reina. (...) Según algunos, mutilaban 
a sus hijos varones al nacer, volviéndolos ciegos y cojos; según otros, los 
mataban y, en determinades épocas, se unían con extranjeros para perpetuar la 
raza, guardando solamente los hijos de sexo femenino. A estas niñas les cortaban 
un seno para que no les estorbase en la pràctica del arco o el manejo de la lanza, 
costumbre que explicava su nombre (Ἀµαζόνες, “las que no tinene seno”). Su 
pasión principal es la guerra. (...) (Grimal, P., 1981, p. 24)  

El mite de les amazones –dones guerreres i caçadores, descendents del déu de la guerra i 

veneradores d’Artemisa, deessa de la caça– ha perdurat en l’imaginari occidental com a 

representació de la dualitat del pit femení, és a dir, el pit “bo” (maternitat, nutrició...) i el pit 

“dolent” (malaltia, seducció...). En aquest sentit, el mite de les amazones des d’un punt de vista 

masculí representa la por dels homes de perdre el poder i el domini sobre les dones. En canvi, 

des d’una mirada femenina, seguint amb les paraules de Marilyn Yalom, “las amazones 

representan lo que el psiquiatra Carl Jung denominó el “yo oculto” para referirse a las conductas 

inacceptables que suelen mantenerse en secreto. Aquí el yo oculto emerge para reclamar su 

lugar en el sol (...)” (Yalom, M., 1997, p. 37-39).  

La figura de l’amazona i tota la càrrega simbòlica del mite ha estat objecte de múltiples 

representacions al llarg de la història de l’art. Lligada a la història del pit pel fet que, com hem 

assenyalat, eren dones que es mutilaven una mama per poder lluitar a la guerra, ha esdevingut 

un símbol de les dones mastectomitzades, que han perdut un pit a causa de la “lluita” contra el 

càncer. Aquí, el llenguatge bèl·lic continua apel·lant a la metàfora de la guerra. Això no obstant, 

fent ús de la idea d’Audre Lorde en què convidava a trencar el silenci i passar a l’acció, aquest 

llenguatge metafòric es subverteix des del llenguatge artístic i, molts cops a través de la ironia i 

l’humor, enderrocar-lo des de dins. En relació a això, trobem treballs fotogràfics com Untitled 

(Triple Somersaults) [Sense títol (Triple salt mortal)] [Fig. 4], en què Jo Spence, juntament amb 

Tim Sheard, adopta els atributs propis d’una amazona (escut i arma) amb una màscara que li 

oculta el rostre. O com també, la peça de videoart Dara Birbaum, Technology/ Transformation: 

Wonder Woman22 [Tecnologia/ Transformació: Dona Meravella] (1978-79), en què l’artista 

s’apropia de les imatges de la sèrie televisiva dels anys setanta i les converteix, amb un joc 

d’efectes visuals, en una Diana Prince –alter ego de l’amazona Wonder Woman, aquí 

interpretada per Lynda Carter– que gira sobre sí mateixa durant quaranta-cinc segons abans de 

convertir-se en Wonder Woman; o en l’heroïna que, malgrat intentar-ho una vegada i una altra, 

no pot travessar una habitació plena de miralls (McCausland, E., 2017, p. 266):  

                                                
22 El vídeo Technology/ Transformation: Wonder Woman (1978-79, 5:50 min., color, so) de Dara Birbaum es pot 
veure íntegrament en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=wJhEgbz9piI [consulta: 07/06/2018] 
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Como refleja el libro de T. J. Demos sobre Technology/ Transformation: Wonder 
Woman, el vídeo es susceptible de ser entendido en términos de deconstrucción 
subversiva del personaje tal y como fue concebido en la serie producida entre 
1975 y 1979, perotambién, en clave de afirmación del cuerpo de la mujer y su 
lucha por abrirse en un espacio positivo en el ámbito de las representaciones 
mayoritarias; (...) (McCausland, E., 2017, p. 266-267) 

Dins les múltiples facetes simbòliques que s’han atribuït a l’heroïna del còmic Wonder 

Woman–sovint contradictòries entre si–, hi ha el de la figura de l’amazona des del punt de vista 

feminista:  
(...) Una amazona en tierra extraña que ha venido a sembrar semilla de un 
feminismo del extrañamiento, idóneo para poner en jaque a una sociedad incapaç 
de admitir sus servidumbres. Y es que, si Wonder Woman se revela como espejo 
de todas nuestras imperfecciones, es justo y necesario que sus últimas 
encarnaciones hayan recurrido a las nociones de responsabilidad y voluntad de 
Servicio; a comprender que el superpoder siempre ha sido el feminismo. (...) 
(McCausland, E., 2017, p. 285) 

En aquesta línea, el retrat de Deena Metzger, The Warrior [La guerrera] [Fig. 6], realitzat per la 

fotògrafa Hella Mammid el 1980, és una de les primeres imatges en què es va mostrar el cos nu 

de la dona després d’una mastectomia. A la imatge, que ha esdevingut una icona del càncer de 

mama, Deena Metzger adopta un “gesto espléndido, reinvidicador de vida” (Yalom, M., 1997, 

p. 315). A la primera línia del text que l’acompanya, l’escriptora fa al·lusió a l’amazona (I am 

no longer afraid of mirrors where I see the sign of the amazon, the one who shoots arrows (...) 

[Ja no tinc por dels miralls on veig el signe de l'amazona, la que dispara fletxes]): 

I am no longer afraid of mirrors where I see the sign of the amazon, the one 
who shoots arrows. 
There was a fine red line across my chest where a knife entered, but now a 
branch winds about the scar and travels from arm to heart. 
Green leaves cover the branch, grapes hang there and a bird appears. 
What grows in me now is vital and does not cause me harm. I think the bird is 
singing. 
I have relinquished some of the scars. 
I have designed my chest with the care given to an illuminated manuscript. 
I am no longer ashamed to make love. Love is a battle I can win. 
I have the body of a warrior who does not kill or wound. 
On the book of my body, I have permanently inscribed a tree.  

(Deena Metzger, 1980) 

Finalment, el passat 21 de juny de 2018 va tenir lloc a Nova York la performance de l’artista 

francesa Prune Nourry, que va consistir en la instal·lació de l’escultura de 4 metres d’alçada The 

Amazon [Fig. 7] a una plaça davant de l’Standard Hotel de Manhattan. L’escultura es va 

modelar a partir del tamany natural de l’escultura Amazona del Metropolitan Museum of Art de 

Nova York i representa el cos nu d’una amazona amb bastons d’encens simulant agulles 

d’acupuntura, els quals es van encendre durant la performance al so del piano del músic de jazz 

Jon Batiste. En un acte posterior i secret, l’artista va trencar un dels pits de l’escultura com a 

gest catàrquic amb el seu propi diagnòstic de cáncer de mama i el de moltes altres dones.  
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4. ONCOGRRRLS. ENCONTRES DE CREACIÓ FEMINISTA  

SOBRE EL CÀNCER DE MAMA 

4.1. El projecte  

Des de la contemporaneïtat, oncogrrrls aglutina tots aquests temes i aspectes del cáncer de 

mama que s’han exposat en el marc teòric. En aquest sentit, Oncogrrrls no es presenta com a 

col·lectiu, sinó com un projecte d’activisme artístic, polític i feminista. No només té com a 

objectiu visibilitzar i trencar el silenci de la malaltia, sinó també explicar i compartir 

multiplicitat de vivències des d’una òptica crítica amb la representació cultural hegemònica del 

cáncer de mama i els imperatius mèdics que no tenen en compte la diversitat de maneres de 

viure la malaltia:  
Oncogrrrls no és un grup terapèutic, d’ajuda mútua o pedagògic, sinó que ens 
centrem a investigar i crear nous imaginaris per flexibilitzar la idea monolítica 
que es té de la dona amb càncer en la nostra societat (...) (Novella, C. i Paituví, 
M., 2016, p. 200) 

Oncogrrrls, a través de la poesia (oncopoesia), la performance, el cos, la dansa, l’assaig i altres 

processos creatius, genera espais idonis per tal que diferents veus, emocions i vivències es 

creuïn i es nodreixin entre elles. Encontres en què es comparteixen, per tant, diferents maneres 

de viure la malaltia, però no en contra de l’hegemonia rosa, sinó en paral·lel i com a alternativa. 

Es tracta de visibilitzar, desestigmatitzar i allunyar la malalta de la culpa i la responsabilitat, per 

tal que visqui el procés com ella vulgui, essent proactiva en les decisions que afecten el seu cos. 

A les trobades d’oncogrrrls, doncs, sense arribar al consens, es genera el marc idoni per a crear 

tensions que generin processos alternatius a allò hegemònic. En paraules de Caro Novella:  

Oncogrrrls té com a objectiu implicar-se en la performance basada en el cos com 
a creació i crítica col·laborativa feta amb (persones llegides com a) les dones 
diagnosticades de càncer de mama, per a resistir les opressions imposades. 
Creem espais d'intimitat en què treballem amb els nostres cossos per explorar i 
resistir aquestes imposicions. A través de la dansa i el moviment, els nostres 
cossos són la nostra matèria primera per lluitar contra la invenció de 
contra/estratègies i desitjos alternatius (...) (Novella, C., 2013)23 

 

                                                
23 La traducció al català és de l’autora del treball. Reproduïm aquí el fragment original en anglès:  

Oncogrrrls aims at engaging in creative and critical collaborative body-based performance making with 
(read as) women diagnosed with breast cancer, to resist imposed oppressions. We create spaces of 
intimacy in which we work with our bodies to explore and resist these impositions. Through dance and 
movement, our bodies are our raw material to fight back with the invention of counter/strategies and 
alternative desires (...) (Novella, C., 2013) 
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4.2. Desenvolupament 

Oncogrrrls va néixer el 2011 de la mà de Caro Novella i Marisa Paituví, després que a la 

primera li diagnostiquessin un càncer de pit. Si bé les dues investigadores cofunden juntes el 

projecte el 2011, a partir de 2013 i de la peça (Parèntesi), Paituví ja no és part del projecte. A 

partir d’aquesta data, Novella porta endavant oncogrrrls comptant amb la col·laboració d’altres 

artistes, cosa que converteix oncogrrrls en un projecte encara més col·laboratiu, prenent encara 

més una forma itinerant sota la direcció artística i investigadora de Caro Novella. 

Oncogrrrls és “un projecte de creació en dansa-performance on dones tractades per càncer de 

mama poden generar les pròpies narratives sobre la seva experiencia (...) (Novella, C., Paituví, 

M., 2016, p. 199). Com s’ha assenyalat més amunt, nncogrrrls no és un col·lectiu, sinó un “node 

de política afectiva” i, per tant, adopta el caire de projecte itinerant, de node, de punt de trobada 

que esdevé diferent cada vegada i que explora la imprevisibilitat i la improvització com a procés 

creatiu (Novella, C., 2016). A les trobades i laboratoris d’oncogrrrls hi participen tant dones 

diagnosticades com d’altres properes al càncer, juntament amb investigadors i artistes 

interessats en allò oncològic. Cal ressaltar també que en aquests encontres no es tracta d’arribar 

a un missatge comú, sinó que es tracta de “generar curtcircuits a les narratives dominants, als 

hàbits que hem incorporat en el procés de medicalització” (Novella, C., 2016). Aquesta idea és 

important perquè s’incideix en la idea de multiplicar, de diversificar i de generar diferències. 

L’important en les trobades oncogrrrls, en definitiva, és el procés, el com i, per aquest motiu, 

explora els processos performatius com a mètodes d’investigació i creació (Novella, C., 2016):  

Como práctica de co-creación artística (o colaboración), oncogrrrls activa 
posibilidades que no tratan de generar una respuesta única predeterminada o un 
mensaje uniforme. El proceso tiene como objeto generar diferencias, que es 
distinto también a reaccionar en oposición a las estructuras hegemónicas que 
dominan las relaciones oncológicas. A pesar de que nos encontramos fruto de la 
molestia con estas estructuras que nos sitúan como pacientes, los procesos 
creativos no plantean crear un discurso antagonista. (...) (Novella, C., 2017, p. 
292) 
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Tots els encontres i laboratoris comencen amb una pregunta o preguntes marc i intentar 

respondre-la o respondre-les és el que vehicula el procés creatiu. Es tracta de preguntes com: 

“Què estem esperant?” (Barcelona, 2013) o “Si tinguéssis el càncer al davant, què li 

preguntaries?”24 (Laboratori multisituat, 2016-2017). Així doncs, les premisses o principis 

d’oncogrrrls s’han materialitzat en les trobades que s’han dut a terme des de 2011, les quals –a 

banda de la participació en jornades i conferències de presentació del projecte – es poden 

sintetitzar en quatre nodes o “molècules”25: Node I (Barcelona, 2013); Node II (Méxic DF, 

2015); Node III (Barcelona, Saragossa, Granada i Madrid); i Node IV (Saragossa, 2017). De 

tots ells han sorgit creacions artístiques diferents, que es descriuen en el següent apartat. 

                                                
24 Com a resposta a aquesta pregunta marc en van sorgir quatre més, que es van intercanviar entre els grups: “¿Cómo 
puedo ayudarte a encontrar tu camino?”; “¿Por qué yo?”; “Cómo transitas a través de mi cuerpo?”; “¿Y a ti, qué coño 
te pasa?” (Novella, C., 2017, p. 297) 
25 Caro Novella anomena “molècules” a les trobades del laboratori multisituat d’oncogrrrls que van tenir lloc a quatre 
ciutats espanyoles el 2016-2017. En aquest sentit, fent al·lusió al rizoma de Deleuze i Guattari i la seva manera de 
funcionar –referència que es troba a la introducció del seu llibre Mille Plateaux (1980). París: Les éditions de Minuit, 
p. 9-37–; a la literatura científica sobre quimioteràpia; i al Sense Lab Event, Society of Molecules d’Erin Manning i 
Brian Massuni, l’autora relaciona les trobades Oncogrrrls amb la idea de generar moviments moleculars com a 
“micro política que se preocupa por crear alteraciones y diferencias” (Ibíd., p. 296) 
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4.3. Cronologia26  

                                                
26 La principal font consultada per a realitzar aquesta cronologia ha estat: Novella, C. (2016). Presentación oncogrrrls 
corto [vídeo]. Recuperat de https://vimeo.com/190831207 , min. 9 [consulta 13/06/2018]. La traducció al català és de 
l’autora del treball. 

2011 · Diagnòstic i fundació 

2011-2013 · Desenvolupament del projecte 

2013 · NODE I. Barcelona (Parèntesi) 
§  (Parèntesi). Videoperformance [Fig. 8] 

Projectada a diversos espais de Barcelona [Fig. 9] i guanyadora del premi Moviment i 
Transformació Social (Concurs de Videodanza MiTS’13) del Centre Cívic Barceloneta i 
Finmatum.  

2013 ·2016 · Presentació a festivals i conferències 
Participació a la Jornada Càncer de mama i corporalitats dissidents 
Ca La Dona, 9/11/2013 [Fig. 10 i Fig. 11] 

2015 · NODE II. México DF 
§ Resistencias sonoras. Videoperformance [Fig. 12]  
§ Laboratorios de yeso. Videoperformance [Fig. 13] 

2016 · Cicatrius (in)visibles 

2016 · NODE III. Barcelona - Saragossa – Granada – Madrid 

§ Vademécum Poético. Devenires más allá de la medicalización.  
Laboratori de performance [Fig. 14] multisituat a quatre llocs o “molècules”  
(Novella, C., 2017, p. 296)  

Molècula de BARCELONA 
§ Erotiza una aguja, Afloja tu cuerpo… Devén Ciempiés. Videoperformance (Fig. 15) 
§ Emmaraña tu archivo médico. Videoperformance [Fig. 16] 

Molècula de SARAGOSSA 

Molècula de GRANADA 
§ Devén Ciempiés. Videoperformance [Fig. 20] 
§ Crea un altar. Videoperformance [Fig. 21 i Fig. 22] 

Molècula MADRID 
§ Traza orígenes invisibles.  
§ Compón un vademécum poético. Performance final 

2017 · NODE IV. Saragossa 

§ Onco Poética. Laboratorio de performance 
Saragossa, setembre 2017 [Fig. 18] 

§ Performance-instalación Onco Poética. Oncogrrrls: Cuentos de nos.otras.  
Saragossa, setembre 2017 [Fig. 17] 

§ Oncogrrrls: Cuentos de nos.otras. Fanzine.  

§ Jornadas oncopoéticas: Cáncer, feminismos y creación artística.  
Pantera Rossa, Saragossa, setembre 2017 [Fig. 19] 
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4.4. Nodes i creacions oncogrrrls 

2013 · NODE I. Barcelona (Parèntesi) 
 
Oncogrrrls 
(Parèntesi)  
Videoperformance, 08:33 min. 
Ca La Dona, Barcelona, 2013 
Disponible a https://vimeo.com/68604942 [consulta 31/08/2018] 
[Fig. 8] 

 
Aquest primer node va tenir lloc a Ca La Dona de Barcelona, on es van trobar un grup de vuit 

dones de procedències diferents i no totes diagnosticades. Tal com expliquen Caro Novella i 

Marisa Paituví a l’article publicat al llibre Cicatrius (in)visibles27, tot va començar amb la 

investigació entorn la pregunta-marc: “Què estem esperant?” i a la idea mèdica que la vida s’ha 

de deixar entre parèntesi mentre dura el procés de curació. Com a resultat en va sorgir la peça de 

videoperformance (Parèntesi):  

Quan et diagnostiquen de càncer [de mama], els doctors et diuen: pren-t'ho com 
un parèntesi a la teva vida. Com si poguéssim aturar la vida. 
Un parèntesi. Un ‘corsé’ imposat i fictici alhora. 
Com aturar els dimonis interns, l’amor, les lectures dels de fora, les memòries 
sense sentit, la por, els moviments de les cèl·lules i la sang, les projeccions fútils, 
les reflexions que ens enriqueixen, l’angoixa de l’espera, la vulnerabilitat, les 
transformacions dels nostres cossos, les construccions corporals que ens 
travessen? Una alliberació, tal vegada, que permet descobrir que el (parèntesi) és 
la vida mateixa. 
Jocs paradoxals del temps i el moviment. 
 
Abril de 2013. Un laboratori de dansa. 8 cossos, algunes diagnosticades i altres 
no. Totes llegides -construïdes -com a dones/malaltes- per la norma i l’ull extern. 
Totes afectades. Ens ajuntem per COS-truir la nostra pròpia lectura del trànsit 
pel càncer. Aquesta peça és el resultat d’un treball de reflexió i pràctica corporal 
conjunta que qüestiona el sentit i les implicacions d’aquest ‘parèntesi’.28 

 

                                                
27 Novella, C., Paituví, M. (2016), Oncogrrrls: la dansa com a espai polític de creació de narratives pròpies del càncer 
de pit. Dins Porroche-Escudero, A., Coll-Planas, G., i Riba, C. (eds.), Cicatrius (in)visibles. Perspectives feministes 
sobre el càncer de mama (p. 199-210). Vic: Eumo 

28 (Parèntesi). Recuperat de https://vimeo.com/68604942 [consulta 29/08/2018]. En aquest lloc web també consta la 
fitxa artística de la peça:  

(...) Intèrprets: Ahinoa Irueta Isusi, Bárbara Wiltschek, Caro Novella, Carol Vallverdú i Santiago, Júlia 
Ojuel Solsona, Ona Malleu, Paitu. Idea i creació: Col·lectiu Oncogrrrls (Ahinoa Irueta Isusi, Bárbara 
Wiltschek, Caro Novella, Carol Vallverdú i Santiago, Carlota Grau, Júlia Ojuel Solsona, Ona Malleu, 
Paitu). Direcció de moviment: Bárbara Wiltschek, Caro Novella, Carlota Grau i Ona Malleu. Càmera, 
muntatge i postpo so: Carlota Grau. Producció: Caro Novella i Paitu. 
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(Parèntesi) explora el procés de diagnòstic del càncer de mama i el posterior tractamnet. 

Juntament amb l’àudio de “les ordres d’un metge enregistrades durant una prova mèdica” 

(Novella, C. i Paituví, M., 2016, p. 208) el so de la ressonància magnètica –una de les proves 

determinants per a la detecció del teixit tumoral al pit– es converteix en el so de la 

videoperformance. Es tracta d’un so repetitiu i molest, però amb ritme, que evoca peces de 

música electroacústica. Marca el ritme de la dansa, de la relació entre els cossos de les diferents 

participants, les quals amb moviments i gestos repetitius redueixen a l’absurd i ridiculitzen els 

gestos que tenen lloc en els processos mèdics. Tal com expliquen Novella i Paituví:  

Esdevenim, en termes de Deleuze i Guattari (1987), un cos múltiple impossible 
d’atribuir, un assemblatge de pràctiques, de suport tècnic i cossos en moviment, 
corrents d’energia i cura que, escoltant les sinergies cinètiques i afectives de la 
peça i el grup, esdevenim multiplicitats juganeres on els rols i les tasques 
esdevenen fluides; els afectes, contagiosos, i les individualitats es desmembren 
formant un cos múltiple. (Novella, C. i Paituví, M., 2016, p. 205) 
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2015 · NODE II. México DF 
 

Oncogrrrls 
Resistencias sonoras // Sounding Resistance(s) 
Videoperformance, 08:18 min 
México DF, 2015 
Disponible a https://vimeo.com/156496178 [consulta 31/08/2018] 
[Fig. 12]  

 
Oncogrrrls 
Laboratorio de Yeso // Gypsum workshop 
Videoperformance, 09:03 min.  
México DF, 2015 
Disponible a https://vimeo.com/156509359 [consulta 31/08/2018] 
[Fig. 13] 
 

A Mèxic DF, un grup de tretze persones va investigar els silencis i les formes que pren el càncer 

a través de preguntes com “¿Cómo silencia el cáncer nuestros cuerpos?”, “¿Cómo moldea el 

cáncer mi-nuestro cuerpo?” o “¿De qué maneras silencia la enfermedad nuestros cuerpos 

individuales y sociales?”. Com a resultat del procés performatiu en van sorgir dues peces de 

videoperformance: Resistencias sonoras i Laboratorio de Yeso.  

Cuando el silencio toma nuestros cuerpos enfermos y la vulnerabilidad se 
susurra, nos juntamos para moldear la experiencia a nuestra manera. Y 
compartirla. 
Resistencias Sonoras es una pieza creada en colaboración con mujeres, lesbianas 
y trans en México DF, en diciembre de 2015. En el laboratorio de performance 
partimos de la pregunta: ¿Cómo silencia el cáncer nuestros cuerpos? ¿Mediante 
prácticas de movimiento y creación artística exploramos nuestras experiencias 
individuales y colectivas: ¿Cómo moldea el cáncer mi-nuestro cuerpo? ¿De qué 
maneras silencia la enfermedad nuestros cuerpos individuales y sociales? ¿Cómo 
acompañamos procesos de enfermedad desde lo grupal? (...)29 
Una ventana abierta al proceso del laboratorio oncogrrrls en Ciudad de Mexico 
en el que creamos la pieza Resistencias Sonoras. Grabación y montaje sobre un 
día de trabajo: el laboratorio de yeso. Mediante técnicas corporales y artísticas, 
con un enfoque colaborativo, creamos nuevas narrativas sobre los tratamientos.30 

                                                
29 Resistencias sonoras // Sounding Resistance(s). Recuperat de https://vimeo.com/156496178 [consulta 30/08/2018] 
30 Laboratorio de Yeso // Gypsum workshop. Recuperat de https://vimeo.com/156509359 [consulta 30/08/2018] 
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2016 · NODE III. Barcelona - Saragossa – Granada – Madrid 
 
Oncogrrrls 
Devenires más allá de la medicalización31 
Laboratori i videoperformance multisituats a quatre ciutats: Barcelona, Saragossa, Granada i Madrid 
2016  
 

Oncogrrrls 
Erotiza una aguja, Afloja tu cuerpo… Devén Ciempiés 
Videoperformance, 02:55 min. 
Barcelona - Granada, 2016 
Disponible a https://vimeo.com/247794501 [consulta 31/08/2018] 
[Fig. 15 i Fig. 20] 

 
Oncogrrrls 
Crea un altar 
Videoperformance 
Granada, 2016 
[Fig. 21 i Fig. 22]  

El tercer node oncogrrrls va consistir en un laboratori multisituat, en quatre llocs o “molècules”. 

A Barcelona es va comptar amb la participació de l’artista Ce Quimera i a a Saragossa amb la 

participació del ballarí, coreògraf i acadèmic de performance Kevin O’Connor. Es va partir 

d’una primera pregunta que en va generar quatre més.32 En síntesi, a partir d’aquestes preguntes, 

durant el laboratori es van co-crear peces artístiques i “Pautes para devenires” (Erotiza tu 

tratamiento, Afloja tu cuerpo, Enmaraña cuestiones invisibles), que al seu temps es van mesclar 

amb creacions concretes generades a cada molècula (Erotiza una aguja, Devén ciempiés, 

Construye un altar).  

Finalment, totes les creacions van confluir en una performance final a Madrid, la qual –sota el 

títol Compón un vademécum poético– va tancar el laboratori (Novella, C., 2017, p. 300).  

Les pautes performatives oncològiques funcionen a mode d“instruccions” detallades del procés 

a seguir per a les participants dels laboratoris, però també per a dur-les a terme fora d’ells. Són 

pautes per a la creació de processos performatius, per a la creació de noves narratives.  
Erotiza una aguja 
Ceder a la exploración sensorial activa la posibilidad erótica de tu onco-
cuerpo. Jugar con otros cuerpos (incluso cuerpos humanos) activa nuevas 
posibilidades de relación. Prestar atención al encuentro, hundirse en los tactos 
múltiples del evento; prender posibilidades afectivas más allá del cuerpo 
deserotizado de la medicalización. 

                                                
31 El portfoli Vademécum Poético es pot consultar a https://oncogrrrls.wordpress.com/portfolio/vademecum-poetico-
2/ [consulta 31/08/2018] i a l’article Novella, C. (2017). Vademécum Poético. Devenires más allà de la 
Medicalización en oncogrrrls. Dins García, M. Á. M. (2017). Mundo hospital: enfermedad y formas de vida en las 
sociedades actuales/Hospital World: Disease and ways of life in today's societies. Kamchatka. Revista de análisis 
cultural, 10, 302-312. Recuperat de https://ojs.uv.es/index.php/kamchatka/index [consulta: 15/05/2018] 
32 Vegeu la nota 18.  
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Afloja tu cuerpo 
Pautas para aflojar enternecen los cuerpos y las relaciones endurecidas por la 
experiencia médica. Suaviza tus barreras, de nuevo. Explora en pareja, trío o 
grupos de cuatro personas o más.  
Situaros todes33 a una distancia próxima en la que os rocéis. Cierra los ojos. 
Sin prisa. Respira. Inspira por la nariz, expira por la boca. Deja que tu piel y el 
tejido conectivo de tu cuerpo escuche y responda al tacto, peso, dirección e 
impulsos de tu cuerpo y el de lxs demás. Responde.34 

D’altra banda, si bé els laboratoris oncogrrrls no funcionen com a teràpia, sinó que volen crear 

alteracions i curtcircuits al voltant de pautes i/o preguntes marc, el llenguatge utilitzat en 

aquestes pautes (ús d’imperratius i de la segona persona del singular i del plural), és molt 

semblant al que aplicava Jo Spence en els workshops de fototeràpia dels anys setanta. En 

aquests encontres també es primava la idea de co-creació i, per tal de crear multiplicitat de veus 

i d’experiències a partir de la trobada, es treballaven les singularitats en grup. A tall d’exemple, 

a continuació reproduïm un fragment dels “Apunts sobre fototeràpia” de Jo Spence:  

Líneas vitales. Comienza con fotos antiguas en las que salgas tú. Después 
ponlas en orden cronológico, colócalas formando una fila sobre el suelo (hazlo 
en privado o nunca lo acabaràs). Si tienes varias imágenes de una época concreta 
y muy pocas de otras, ponlas por grupos o sueltas. No te preocupes por lo que 
parece faltar. Cuando hayas hecho esto (y puede que llegues hasta el recibidor y 
más allà de la Puerta), comienza a averiguar los años o las fechas concretes por 
las que has pasado, y escribe la fecha bajo cada grupo en un trozo de papel. 
Luego decidí qué foto quieres que represente cada año o cada acontecimiento 
clave de tu vida. Sé implacable en tu seleccón, y col·loca en un segundo montón 
todo lo que no te parezca tan importante (puedes hacer una segunda línia vital 
con todo lo que has descartado).   (Spence, J., 2005, p. 341) 

 

                                                
33 A les notes prèvies de l’article, l’autora explica amb aquestes paraules el motiu pel qual utilitza determinats 
marcadors de gènere al llarg del text:  

(...) A pesar de que este articulo no pretende hacer un anàlisis de genero de las piezas artísticas 
emergentes, la norma de género se materializa de múltiples maneras a lo largo del texto, tal y como lo 
hizo en el laboratorio. He optado por respetar los usos de la ‘x’, ‘e’, ‘*’ y ‘a’ como marcadores de género 
tal y como cada persona lo usó o creó en el contexto del laboratorio. Cuando el texto parte de mi voz, uso 
indistintamente ‘a’, ‘x’ y ‘e’ para desestabilizar el marcador de género. (Novella, C., 2017, p. 290) 

34 Oncogrrrls 2016. Documentació i fragments de l’assaig Pautas para Devenir más allá de la Medicalización. 
Recuperat de https://vimeo.com/247794501 [consulta 30/08/2018]. En aquest mateix lloc web també consta el nom 
de les persones que van participar a l’assaig:  

Por oncogrrrls: Júlia Uviña, Ce Quimera, Marta Maella, Leticia, Mónica, Sofía, José, Kevin Oconnor, 
Mariví Fernández, Marta Jiménez, Verónica Muñoz, Caro Junco, Ingrid, Laura, La Calva, Rosa 
Morillo, Patricia Gancedo, Rubi Alonso, Vicky Medina, Caro Novella 
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2017 ·NODE IV. Saragossa 
 

Oncogrrrls 
Onco Poética. Laboratorio de performance 
Saragossa, setembre de 2017 
[Fig. 18] 
 

nos.otras 
Oncogrrrls: Cuentos de nos.otras35 
Fanzine, 60 pàgs. 
2ª ed., 100 exemplars, novembre de 2017 
Editat per AMOR DE PRIMAS 
Creat en el marc de Onco Poética. Laboratorio de performance. Saragossa, setembre de 2017 

 

Continuant amb les pautes o protocols performatius, al fanzine Cuentos de nos.otras també 

s’inclouen en un apartat, però aquí no són el punt de partida del procés performatiu o laboratori, 

sinó que en són el resultat. En concret, trobem protocols que subverteixen i posen en qüestió –

amb ironia i humor– els protocols mèdics dels tractaments: Territorio; Erotizar; Consejos para 

cagar; Metastasis; Mechanoreceptors; o Anclas.  

(...) Crear pautas performativas oncológicas en el laboratorio oncogrrrls es un 
tipo de protocolo feminista, se trata de ensamblar cuerpos, emociones, 
herramientas, modos de politización, interacciones sociales, relaciones de 
intercambio, así como lógicas biomédicas y biopolíticas emergentes. A 
diferencia de los protocolos médicos, que se ofrecen como logros tecnológicos 
racionales y apolíticos, los protocolos en oncogrrrls son pautas que están 
saturadas de historias múltiples, incertidumbre, y por ello, política (...)  
(nos.otras, 2017, p. 26) 

 

En síntesi, cada node parteix de preguntes relacionades amb el procés de diagnòstic i/o el 

tractament mèdic del càncer de mama o amb les nocions de malaltia, gènere o corporalitat - 

alteracions corporals com a conseqüència dels tractaments (mutilació, fragmentació, pèrdua de 

cabell, dolor físic...). Alhora, també s’exploren aspectes afectius i emocionals de la vivència, 

com per exemple la incertesa –i les preguntes que se’n deriven: “¿Volverá? ¿Dónde? ¿Se 

extendió?” (nos.otras, 2017, p. 6)–; el silenci; la culpa; el cansament (Ibíd., p. 26-27); o la 

precarietat (Ibíd., p. 30-31); entre molts altres.  

                                                
35 El fanzine Oncogrrrls. Cuentos de nos.otras es pot consultar a 
https://issuu.com/melaniea.lafreisen/docs/oncogrrrls_zine [consulta 29/08/2018] 
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Com s’ha explicat abans, els encontres d’oncogrrrls són diferents cada vegada, però tenen en 

comú que promouen la idea de co-creació i de treball col·lectiu, segons el qual l’important és 

l’esdeveniment, que en paraules d’André Lepecki, “té a veure amb la seva relació directa amb la 

performance, i com les pràctiques performatives generen forces, afectes, cossos, materials, 

situacions, economies, subjectivitats i imaginacions que duen a l’aparició d’un esdeveniment” 

(Lepecki, A., 2018, p. 26). En definitiva, cada esdeveniment oncogrrrls crea nous punts de 

partida i nous processos per a continuar explorant i experimentant aspectes político-afectius i 

feministes sobre el càncer de mama a través de l’assaig, la poesia, l’escriptura, la dansa o la 

perfomance.  

 

 



 34 

4.5. Biografies 

Si bé els treballs d’oncogrrrls no se signen de manera individual i, en aquest sentit, de forma 

obertament intencionada, no s’especifiquen les tasques que ha desenvolupat cadascuna de les 

participants en la creació de les peces artístiques, s’adjunta una breu descripció de com es 

presenta oncogrrrls a la xarxa, així com tambe una breu biografia de Caro Novella -directora 

artística d’oncogrrrls- i la referència als col·laboradors dels diferents treballs que el projecte ha 

impulsat fins el 2017.   

Oncogrrrls a la xarxa:  

Blog: Oncogrrrls. Transitando el arte como ensayo36 

Facebook: Oncogrrrls 
OncoGrrrl. (def.)- Mujer valiente, determinada, generosa y con espíritu crítico 
que decide construir alternativas frente al cáncer.37  

Twitter: @oncogrrrls 
comunidad performática itinerante. InvestigAcción oncológico-feminista. El 
cuerpo com herramienta. La colaboración y el arte como política.38  

Cofundadora, directora artística i dramaturga 

Caro Novella  
Caro Novella, artista, pedagoga e investigadora, cultiva el ensayo como método 
para impulsar investigaciones y vincular grupos de personas (crear redes 
afectivas) mediante la creación artística. Desde la intersección del arte del 
performance y la dramaturgia, la danza e improvisación y la instalación corporal, 
poesía visual y composición de textos, su trabajo insiste, desde finales de los 90’, 
en crear acciones colaborativas entorno a la salud. 
Centrada en cáncer y transfeminismos crea, en 2011, el proyecto de 
performance oncogrrrls, premiado y reconocido en España, Estados Unidos y 
México. Entre sus más recientes logros, la colaboración como coreógrafa 
en Water Makes Us Wet, película de Annie Sprinkle y Beth Stephens, presentada 
en el festival Documenta en 2018, y la producción y co-dramaturgia, junto a 
Quimera Rosa, de la residencia y performance Trans*plant, mi enfermedad es 
una creación artística en UC Davis. Ha publicado textos en solitario y en 
colaboración en Performance Research Journal, Kamchatcka revista de Análisis 
cultural y en el libro Cicatrices (In)visibles. Perspectivas sobre feminismo y 
cáncer de mama, entre otros. 
Máster en Comunicación y Danza para el cambio social (Ohio, EEUU) y 
doctorando en Estudios Performativos con especializaciones en Práctica como 
Investigación y en Teoría e Investigación Feminista en la Universidad de 
California, Davis. Su tesis on.co.laboring explora las posibilidades del ensayo 
como potencia para desestabilizar el binario salud-enfermedad y estrategias 
creativas colaborativas.39 
 

 
 

                                                
36 Recuperat de https://oncogrrrls.wordpress.com [consulta 29/08/2018] 
37 Recuperat de https://www.facebook.com/Oncogrrrls/ [consulta 18/05/2018] 
38 Recuperat de https://twitter.com/oncogrrrls [consulta 30/08/2018] 
39 Biografia facilitada per Caro Novella (11/09/2018). Properament disponible a  
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Col·laboradors/es 

Marisa Paituví (2011- 2013).  Cofundadora i participant en el Node I. Laboratori de creació 
de (Parèntesi) 

Mia Eve (2015) Artista visual i col·laboradora en el procés de creació de 
Resistencias Sonoras 
 www.miaeverollow.org 

Ce Quimera (2018) Artista i col·laborador del Node IV. Cuentos de nos.otras. 
http://quimerarosa.net/ 

Kevin O´Connor (2016-2018) Coreògraf, ballarí i col·laborador del Node III, molècula de 
Saragossa, així com també en el Node IV. Cuentos de 
Nos.otras. www.ecologicalbodying.com 
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4.6. Entrevista a Caro Novella, directora artística d’oncogrrrls40  

>> Què és oncogrrrls? 

Per a mi, la pregunta més interessant és què fa o què intenta fer oncogrrrls. Les definicions 
identitàries em costen, perquè tendeixen a fixar “per què” i “què és” depèn de “per a qui” o en “quin 
moment”. Diguem, però, que és un projecte de performance col·laboratiu. Així, amb tweets, per 
jugar :  
 
Oncogrrrls és: 
 
itinerant 
és recerca-creació.  
és un espai d’assaig.  
és mètode 
és dramaturgia col·laborativa 
és activisme oncològic  
és un procés d’activació afectiva 
és creació artística i micropolítica de la salut 
és autoexperimentació transfeminista 
és transposició, recerca performativa corporal 
és co)s(entir 
és ambivalència i pluralitat 
és creació de xarxa 
 
Oncogrrrls NO és:  
 
un grup estable 
fixe en el temps 
reconegut per l’Estat 
un col·lectiu amb missatge unívoc 
una cerca de coherència 
sanació individual 
psico-màgia 
dansa-teràpia 
ni teatre, ni representació  
consens 
lineal en el temps  
 
 
>> El projecte el vau començar l’antropòloga Marisa Paituví i tu mateixa. Pots explicar 
com va sorgir la idea? Quin és l’origen d’oncogrrrls? 

La combinació de l’interès de la Marisa, com a antropòloga, d’explorar vivències sobre el càncer de 
mama i el meu interès en desenvolupar un mètode de canvi social mitjançant la creació artística i la 
dansa. A banda, és clar, del meu propi diagnòstic. 

                                                
40 Davis (California) – Girona, agost de 2018 
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>> D’on sorgeix el nom? És una picada d’ullet al moviment punk Riot Grrrl? 

En part si, i també ressona amb la ràbia i la posició crítica que em va donar força i sentit en alguns 
moments del procés. Abans de nombrar el projecte, vaig ‘sortir de l’armari’ del càncer amb un blog 
personal que vaig anomenar oncogrrrl. Un espai més intimista i personal, però el primer onco grrrl 
(https://oncogrrrl.blogspot.com/). 
Vaig coneixer un grup de noies que tenien un grup de WhatsApp. Era una mena de grup de suport, 
una xarxa de dones més joves diagnosticades. Les converses i les temàtiques que tractaven em treien 
una mica de polleguera, doncs tenien molt poc esperit crític. En el sentit, per exemple, que si hi 
havia coses que les molestaven (com per exemple, haver de pagar els preus dels mocadors o les 
perruques, no en feien una lectura social i en cap cas es plantejaven perquè els homes no s’espera 
que duguin mocador i les dones si...). Crec que oncogrrrl neix un xic també en resposta al que 
aquest grup significava. No crec que pensés en el moviment Riot Grrrl de per sí, però tant la Marisa 
com jo mateixa tenim arrels més aviat ‘punk’, en el sentit de qüestionament social i de mode de vida 
no del tot normatiu... Així doncs, mentre anàvem definint el marc del projecte, trobàvem més i més 
similituds amb el moviment punk Riot Grrrl. O qui sap, potser sí.  

>> Quines influències té oncogrrrls, tant des de la perspectiva artística com teòrica?  

Per a mi oncogrrrls sorgeix molt influenciat per: 1) la meva pràctica amb dansa i improvisació, amb 
la qual al llarg dels anys em convenço que moure el cos em genera preguntes i respostes sobre 
aspectes personals i socials que semblen anar més enllà de la dansa o el moviment del momento; 2) 
pràctiques de dansa comunitària i creació comunitària que he après de grups i creadores com Liz 
Lerman Dance Exchange, Urban Bush Woman, El Colegio del Cuerpo o La Pocha Nostra. 
D’aquestes pràctiques i projectes és d’on aprenc i entenc la dramatúrgia corporal com una 
possibilitat política. Altres creadores-autores amb les que he après i m’han influït son: Olga Tragant, 
Cecilia Colacrai, Anna Halprin o Jenifer Monson.  

D’altra banda, amb el temps, i a mida que el projecte pren forma i jo vaig llegint més, el puc situar 
en relació amb diverses pràctiques educatives o de comunicació per al canvi social (Freire, Boal, el 
feminist Health moviment dels 80 als EEUU), així com amb teòriques que escudrinyen-validen 
modes de conèixer (feministes de la ciència i la tecnología com Anne Marie Mol, Karen Barad, 
Donna Haraway, Michel Murphy, així com filòsofes i activistes feministes de la ‘diversitat 
funcional-sexual-emotional-racial-decolonial’; és a dir, autores que miren i validen els coneixements 
‘encarnats’ en la diferència de la experiència com Allison Kafer, Audre Lorde, Gloria Anzaldúa o 
Kim Tallbear). Evidentment, passant –una mica de llarg– per pensadores i filòsofs que pensen l’art i 
la política des de llocs un xic més desencarnats com Merleau Ponty, Deleuze i Guattari, i un 
llarguíssim etcètera). També està molt influenciat per les pràctiques i debats de la que considero la 
meva comunitat d’acollida, la transfeminista (a Barcelona i a Mèxic ciutat).  
Diguem que el marc teòric és dens i ple de connexions i desconnexions amb pensadores de les 
dramatúrgies corporals, les múltiples possibilitats d’existir i conèixer en grup i la salut. És un 
projecte que retorna constantment a la corporalitat i el moviment com a eina de recerca. Molt situat 
i material, i per tant, feminista.  
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>> En el vídeo de presentació del projecte de l’any 201641 expliques que oncogrrrls “no és un 
col·lectiu, sinó un projecte; un node de política afectiva o de col·laboració” i que en aquests 
encontres eviteu el consens. Per què? 

Hi ha moltes raons per les quals crec que el consens no és sempre productiu, particularment en 
alguns processos creatius, però per donar-ne una, específicament lligada a la problemàtica de la 
malaltia i els tractaments: el consens és una tendència que limita la diferència, és a dir, per arribar a 
un consens en un grup amb múltiples visions el que es fa és polir la diferència i trobar un mínim 
comú denominador –posar-se d’acord en una narrativa–. Aquesta és una estratègia útil en alguns 
casos en què el que es busca és crear un missatge clar, específic i amb un ampli suport en nombres. 
Però em cal matisar: el consens, com a tàctica, l’utilitzem a oncogrrrls en alguns moments, per 
prendre decisions que ens afecten a totes: els horaris, els llocs de trobada, el menjar, els límits i 
condicionants de cadascuna. M’agradaria pensar que en aquestes qüestions sí que busquem un 
mínim comú denominador. És en quant a procés creatiu i dramatúrgic on procuro evitar-lo. La 
recerca-creació d’oncogrrrls no intenta trobar significats específics, sinó crear marcs afectius on hi 
capiguem totes. Precisament un dels objectius estètics (afectius) i polítics d’oncogrrrls és ampliar el 
ventall de possibilitats vitals, i no limitar-la. Trobar/crear múltiples respostes possibles, obrir nous 
horitzons possibles, com més, millor.  

És a dir, els processos creatius no van encaminats cap a construir una narrativa conjunta única, amb 
un missatge consensuat i dirigit, sinó que es tracta d’explorar les possibilitats afectives que 
emergeixen i crear un contenidor performatiu que les sostingui totes alhora. 

Oncogrrrls no segueix una lògica d’inclusió que anul·li diferències, sinó que més aviat busca una 
multiplicació de possibilitats, dil·luir la norma, la tendència unificadora de la norma i crear un espai 
on viure en la complexitat. Potser és això, un entrenament cap a la complexitat.  

O potser, moure-la, o trobar un equilibri entre respostes ràpides a l’abast de la mà i obrir un espai 
per a la complexitat de l’experiència. 

És a dir, en processos oncològics (diria que es podria ampliar més enllà, i que aquesta és una crítica 
compartida amb altres moviments) la tendència és a encaixar les persones, o bé en el paper de 
víctima o bé de superheroïna. Bé, al projecte, tant els processos creatius com les peces que en surten 
busquen donar lloc a que cadascuna existeixi com li calgui existir. La idea és la de validar les 
experiències personals de cadascuna pel que són, i no intentar encaixar ningú en un motlle normatiu 
o idealístic. Deixar que el que ens afecta en el procés creatiu emergeixi i prou, sense intentar atorgar-
li un valor o una qualitat de missatge únic-grupal. Oncogrrrls són, en el fons, processos 
d’investigació: durant tota la residència ens guia una pregunta o marc, que generalment té a veure 
amb alguna incomoditat específica del procés.  

Oncogrrrls neix una mica arrel del cansament i la ràbia de no trobar referents per existir (viure la 
malaltia) d’altres maneres que no fossin la norma (dona; amb parella –home–; potser fills –i si no els 
té, els vol tenir–; de classe mitja i que pot deixar de treballar perquè té o bé una feina amb cobertura 
o una família que la pot sostener; que pot accedir a tractaments mèdics –per tant, nacionalitzada de 
l’estat (espanyol)–; que seguirà els protocols mèdics sense qüestionar les implicacions de la recerca, 
la producció o el subministrament; que projecta valentia i frescor i mocadors de colors; etc.). En la 

                                                
41 Novella, C. (2016). Presentación oncogrrrls corto [vídeo]. Recuperat de https://vimeo.com/190831207 [consulta 
13/06/2018] 
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meva pròpia experiencia, jo no podia cabre-hi de cap de les maneres en aquest ideal de la norma; i 
em sembla que hi ha poca gent que hi càpiga... 

>> Dius també que “el que importa no és el què, sinó el com”. Per què? 

Breument, crec que les definicions taxonòmiques (i les politiques identitàries) fan més mal que bé. 
Entenc que són necessàries per a certes coses, però no per al que intento fer a oncogrrrls. A mi 
m’interessa trobar noves maneres de relacionar-nos amb (l’univers del càncer) que ens permetin 
existir. Provar i crear noves modalitats relacionals. 

>> Quin creus que és l’impacte en les participants dels diferents processos creatius 
generats amb oncogrrrls? 

M’encantaria saber-ho, ens cal seguir aquesta recerca! 

>> Quina és la teva experiència i/o relació afectiva amb oncogrrrls? 

Evidentment molt íntima. Cada procés oncogrrrls crea connexions molt íntimes que sento que 
perduren més enllà del temps i de l’espai. Són processos on totes donem el màxim de nosaltres i ens 
obrim al grup des de llocs molt vulnerables. Hi ha moltes diferències i moments de vulnerabilitat 
compartits i jocs, i tasques i objectius creatius comuns i desavinences i avinences i reflexions, i 
moments de creació de valors compartits o no.  

En certa mesura, crec que les connexions i desconnexions que es generen en els processos oncogrrrls 
em fan, fins i tot a nivell cel·lular i quàntic. Cada procés el visc amb molta intensitat, doncs el meu 
rol no és només el d’acompanyar o facilitar els processos creatius del grup, sinó que jo també em 
llanço a fer recerca cada vegada. I cada vegada m’afecto amb les persones que som. I cada vegada 
canvio. És un procés amb molt de risc, en el sentit que obrim un espai de complexitat i no de 
respostes fàcils. He sentit sovint com certeses vitals que em sostenien canviaven en el procés.  

No sé com dir-ho; malgrat que potser els ritmes de la vida i la mort no ens permeten estar ‘en 
contacte’ oral amb la majoria, em sento connectada al projecte i a les persones de manera molt 
íntima (gairebé màgica). És un procés molt íntim, gairebé eròtic, en el sentit que poques vegades, 
més enllà de les relacions sexo-afectives, em sento tan vulnerable i tan oberta a sentir el que vingui 
donat per l’encontre... Em costa molt de descriure! 

>> De què tracta la tesi que estàs desenvolupant en aquests moments a la Universitat de 
Califòrnia? 

La tesis s’anomena (de moment) on.co.laboring –un joc de paraules que combina la col·laboració (el 
treball en grup) en gerundi (com a pràctica present) amb l’oncologia. De fet, la tesi és una ‘recerca’ 
sobre l’assaig com a eina col·laborativa. Estic escrivint sobre diversos processos creatius relacionats de 
manera més o menys directa amb el càncer. Intento respondre la pregunta “què fa l’assaig com a 
eina micropolítica de la salut?”. I miro els diferents processos d’oncogrrrls, així com d’altres 
processos creatius col·laboratius on he fet part, com la col·laboració amb les ecosexuals d’Annie 
Sprinkle i Beth Stephens, o la col·laboració amb Quimera Rosa en el seu projecte Transplant, mi 
enfermedad es una creación artística. Es una mena de recerca metodològica sobre l’assaig.  
Seria quelcom així com l’assaig com a eina onco.col·laborativa.  
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>> Per últim, perquè consideres que el càncer de mama és un tema feminista? 

Els processos de tractament mèdic son processos on l’amalgama d’ideals normatius operen al 200% 
sobre els cossos dels individus. Si ets un ciutadà o no per tenir accés a la sanitat; si estàs incorrent en 
conductes de risc o no per poder-te jutjar o excloure de tractaments; si el comitè d’ètica considera el teu cas 
vàlid per a tenir una família; Si et cal un nou pit o no per semblar una dona, si et cal o no conservar la 
fertilitat per ser una dona, si el teu plaer sexual és rellevant o no. Un anàlisis feminista ens permet, com 
a eina crítica, prendre distància i visualitzar les forces normatives que operen no només en els cossos 
individuals de les dones, sinó en el cos social.  

D’altra banda, com a eina productiva d’ideals de salut i malaltia, el sistema mèdic actual crea 
nocions individualistes i humanistes que no contemplen possibilitats comunitàries o ecològiques 
sobre la cura i el benestar i que sostenen les estructures sòcio-econòmiques actuals.  És a dir, per 
exemple, la recerca es centra en estudis genètics en comptes d’estudis d’impacte mediambiental, o 
en estudis sobre els condicionants de la salut. I això té múltiples impactes.  

Per exemple, Per què la recerca i els protocols de prevenció estan enfocats en l’individu en comptes 
d’estudiar la toxicitat de les zones-condicions en les que es viu? (La John Hopkins University segueix 
impartint cursos on la raça compta com a marcador de probabilitat de tenir càncer de pròstata; 
evidentment, el curs contempla que si la persona és un home negre té més tendència. Deixant de 
banda el fet que el ‘sesgo’ de gènere no dóna cabuda als casos de dones amb càncer de pròstata 
reconeguts per la comunitat científica, als EEUU, la majoria de la comunitat afroamericana viu en 
zones on la toxicitat és implacable i, per tant, amb més risc de desenvolupar càncer. Per què no es 
revisen les categories taxonòmiques de diagnòstic i tractament i es comencen a plantejar aquestes 
qüestions en termes que tinguin en compte els condicionants socials (i les possibilitats relacionals) 
de les comunitats i els seus individus? Clarament, aquest model de diagnòstic mèdic reforça 
processos de racialització i manté la normalització de lògiques extractivistes on uns tenen drets 
històrics per damunt dels altres. Quin és l’impacte d’aquesta perspectiva en els diferents grups i 
comunitats? Quin tipus de coneixement fa perdurar en el temps? Quines possibilitats de canvi social 
permet? Quin són els embrolls socioeconòmics, culturals, materials... que estan enredats en el càncer 
de mama? I, quin paper juga el càncer de mama en sostenir o no certes estructures relacionals?  

Per a mi, una perspectiva feminista és la que es planteja totes aquestes preguntes i mira el rol del 
càncer (de mama i d’altres) com a indicador del benestar relacional i no individual.  

És a dir, per a mi el càncer de mama és feminista no només perquè els dispositius mèdics i culturals 
que s’activen durant el tractament tinguin un impacte evident en els rols i la divisió de gènere, sinó 
perquè aquests obren un procés de coneixement encarnat (o com deia Eve’Kosowsy, un procés de 
deconstrucció encarnat) que permet un anàlisis complex de la relació cos individual-cos social 
mitjançant la norma de la salut.  
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4.7. Relació amb altres projectes i treballs artístics 

Com s’ha introduït al capítol d’estat de la qüestió, existeixen projectes similars a oncogrrrls, tant 

en l’àmbit artístic com en l’activista i feminista. En la línia més política i feminista, destaquem 

el projecte Marimachos canceroses –amb el subtítol marimachos, trans, anormales, 

inoportunas, desviadas.... subvirtiendo el cancer de mama– que pren forma amb reflexions i 

articles d’Ainhoa Irueta en un blog. En la línia de l’activisme, però més pròxim a oncogrrrls pel 

que fa a com es desenvolupa el projecte, trobem el projecte Mundo Crip42, que fomenta la 

participació i l’encontre per generar processos activistes entorn la noció de corporalitat al marge 

de la norma (Rivas, F. A., 2016; Beatriz García, 2018).  

Oncogrrrls, a més, manté una col·laboració estreta amb altres artistes que exploren el cos, 

l’activisme social i el transfeminisme a través de processos performatius i col·laboratius. En 

concret, com explica Caro Novella a l’entrevista d’aquest treball, el 2017 oncogrrrls va 

participar –amb els artistes Felipe Osornio Lechedevirgen Trimegisto i Dani D’Emilia–, en el 

projecte de Quimera Rosa43 Transplant, mi enfermedad es una creación artística, un node amb 

xerrades, tallers i performances en el marc del programa Prototyp_ome a HANGAR 

(Barcelona).44 Tanmateix, a projectes com aquest, cal afegir la vinculació d’oncogrrrls amb 

artistes com Siobhan Hebron, Angela Ellsworth o Tina Takemoto. El que tenen en comú és que 

tracten aspectes político-afectius sobre el càncer d’una manera crítica a través de la pràctica 

artística. Així, els treballs recents de l’artista Siobhan Hebron han consistit, per exemple, en la 

participació en una exposició col·lectiva de l’Association of Hysteric Curators de l’Angels Gate 

Cultural Center, en què presentava una peça feta a partir de narracions de dones víctimes de 

misogínia mèdica.45 En l’àmbit de la performance, a més de la ja esmentada Prune Nourry46, 

farem referència a les artistes Angela Ellsworth i Tina	Takemoto.	D’una	 banda,	 la	performance	

HOT	 AIR	 [Fig.	 23]	d’Angela Ellsworth tractava temes relacionats amb el sexe, la malaltia, la 

supervivència o les cicatrius47 i, de l’altra, Her/She Senses. Caffeine and Carotene [Fig. 24] de 

la mateixa artista juntament amb Tina Takemoto, va consistir en realitzar tasques de treball 

intensiu relacionades amb tractaments alternatius del càncer a partir d’elements quotidians com 

el cafè o el suc de pastanaga en una acció de quatre hores diàries durant tres dies.48  

                                                
42 Vegeu la nota 10.  
43 Ce Quimera. Recuperat de http://quimerarosa.net [consulta 08/09/2018] 
44 “Prototyp_ome es un colaboratorio interdisciplinar de biología DIY/DIWO impulsado desde Hangar y el Parque de 
Investigación Biomédica de Barcelona que reúne a artistas, científicos, hackers, makers y diversos colectivos sociales 
para re-visitar, re-pensar, co-diseñar y desarrollar procesos, herramientas y tecnologías de exploración biològica.” 
Recuperat de https://www.gridspinoza.net/programs/prototypome [consulta 08/09/2018] 
45 Siobhan Hebron. Recuperat de http://siobhanhebron.com [consulta 03/09/2018] 
46 Vegeu el capítol 3.7. Les amazones o el feminisme com a superpoder 
47 Angela Ellsworth, Hot Air. Recuperat de http://www.aellsworth.com/hotair [consulta 03/09/2018] 
48 Angela Ellsworth, Her/She Senses. Recuperat de http://www.aellsworth.com/hershesenses/ [consulta 08/09/2018] 
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5. CONCLUSIONS 

Al llarg dels mesos de lectures al voltant de la representació del càncer de mama, he passat per 

diferents fases i descobriments. La tesi inicial tractava de respondre la pregunta de per què hi ha 

tantes representacions i narracions sobre aquest malaltia, sumat a per què algunes d’elles 

s’allunyen de l’hegemonia de la cultura del llaç rosa, adoptant una perspectiva feminista. 

Apropar-me als treballs de pioneres en aquesta qüestió com Susan Sontag, Jo Spence, Hannah 

Wilke o Audre Lorde m’ha ajudat a comprendre els primers passos que es van fer des de l’art i 

el feminisme radical per a visibilitzar el càncer de mama. La posterior –però també paral·lela– 

aproximació a oncogrrrls ha suposat ampliar aquesta pregunta inicial.  

 

Quins mecanismes s’activen en els processos i protocols mèdics contra el càncer de mama en 

relació amb la cosificació i la feminització? Quins aspectes normalitzadors –dona valenta, 

heroïna, que es cuida, que té cura dels demés i que manté una actitud positiva...– s’activen en el 

procés de la malaltia en el nostre context neoliberal? En quina mesura els missatges difosos des 

de les campanyes de conscienciació i prevenció contra el càncer de mama creen i reforcen 

aquests estereotips? Per què no hi ha tantes curses contra altres tipus de càncers com, per 

exemple, el càncer de pròstata? Quin poder político-social continua tenint l’ús de la metàfora 

bèl·lica referida a la malaltia? Per què i de quina manera prenen forma els diferents relats de la 

malaltia? Quines vies alternatives a l’hegemonia rosa existeixen i en quina mesura tenen 

visibilitat? A partir de l’aproximació a les creacions i trobades d’oncogrrrls, l’objectiu d’aquest 

treball ha estat identificar i donar a conèixer treballs artístics i processos performatius que tenien 

moltes d’aquestes qüestions com a tret de sortida. En tant que el projecte agrupa singularitats49 

que conflueixen per crear multiplicitats i noves òptiques, l’encontre amb oncogrrrls esdevé un 

assaig, una investigació performàtica, en el qual –des de l’oncororitat i la co-creació– 

s’exploren conceptes com el binomi víctima-heroïna, llenguatge bèl·lic, gènere, protocol mèdic, 

incertesa, silenci, parèntesi, culpa, responsabilitat, estigma, entre molts altres. 

 

                                                
49 A l’assaig Idiorítmia o en l’esdeveniment d’una trobada, André Lepecki cita l’afirmació de John Rajchman segons 
la qual “necessitem una nova concepció de la societat en què el que tiguem en comú sigui la nostra singularitat i no 
les nostres individualitats” (Rajchman, J. “Introduction”, a Gilles Deleuze. Pure Immanence: Essays on a Life. Nova 
York: Zone Books, 2001, p. 14) i afegeix que “potser si aprofundim en aquest concepte, la singularitat, podrem 
començar a reconsiderar almenys un tipus d’esdeveniment que fa que el viure junts valgui la pena” (Lepecki, A., 
2018, p.40)  
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Al capdavall, es fa molt difícil escriure unes conclusions per a tants conceptes i interrogants que 

sorgeixen de l’experiència de la malaltia, i que es connecten i entrecreuen entre ells. Aquesta 

recerca ha ajudat a detectar-los i a veure’n algunes de les diferents ramificacions. Però l’estudi 

no ha tractat de desenredar aquestes branques, sinó de jugar amb elles i, en tot cas, endinsar-s’hi 

encara més. Generar noves preguntes, les respostes de les quals han portat a noves qüestions. En 

aquest sentit, cada capítol i cada idea d’aquestes pàgines es pot desenvolupar i poden constituir 

una tasca per a un treball posterior. 

En darrer terme, com s’exposava a la introducció, el treball suposa un acostament que 

converteix oncogrrrls en un objecte d’estudi i el dona a conèixer en nous contextos. Però només 

és un punt de partida. En aquest sentit, és necessari continuar la recerca, en primer lloc, amb una 

ampliació i aprofundiment de la relació conceptual amb altres projectes creatius i/o activistes, 

cosa que pot ajudar a detectar possibles connexions i col·laboracions. I, en segon lloc, amb una 

anàlisi qualitativa a través d’entrevistes de l’impacte –fins al moment en què es faci l’estudi– 

dels laboratoris i processos creatius d’oncogrrrls en les participants. Aquesta segona 

investigació permetrà conèixer l’opinió i les conseqüències socials i afectives d’oncogrrrls, 

contribuint a la millora i enriquiment del projecte, així com a la seva continuïtat.  
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Fig. 2. Jo Spence i Dr. Tim Sheard, Narratives of Dis-ease (Exiled), 1990.  
Recuperat de http://www.jospence.org/narratives_of_disease/n_o_d_3.html [consulta 05/06/2018] 
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Fig. 3. Jo Spence i Dr. Tim Sheard, Narratives of Dis-ease (Included), 1990.  
Recuperat de http://www.jospence.org/narratives_of_disease/n_o_d_6.html  
[consulta 05/06/2018] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Jo Spence i Dr. Tim Sheard, Untitled (Triple Somersaults), 1988.  
Recuperat de http://www.jospence.org/phototherapy/phototherapy_8.html  
[consulta 05/06/2018] 
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Fig. 18. Cartell de Onco Poética. Laboratorio de Performance.  
Saragossa, setembre 2017.  
Recuperat de https://www.facebook.com/events/560345441022834/ [consulta 29/08/2018] 
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Fig. 19. Cartell i programa de les Jornadas OncoPoéticas: cáncer, feminismos y creación artística. 
Saragossa, novembre 2017.  
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Fig. 22. Oncogrrrls. Crea un altar, Granada, 2016.  
Recuperat de https://oncogrrrls.wordpress.com/portfolio/vademecum-poetico-2/  
[consulta 29/08/2018] 
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