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Projecció 1

TARARA A LAS 17 ROSAS DE 
GUILLENA (Andalusia)  

Ay, mujeres buenas
después de humillarlas
corren a esconderse
de las balas fieras

Cançó: La tarara Lletra: Art al Quadrat 
Canta: Cor amb 17 dones Direcció: Lovis G. 

Localització: Cementeri de Guillena Duració: 3’48’’

VERSOS A SATURRARAN
(País Basc)

Aquestes dones tenen mèrit
per sobreviure,

per això li dediquem aquest ball
a les nostres besàvies,
perquè encara que 

vau patir molt,
el vostre dolor ens ha deixat 

ferides en la pell

Cançó: Aurresku Versa: Libe Goenaga 
Txistu: Intza Gurrutxaga Ball: Ainhoa Camio 
Localització: Platja de Saturraran, ubicació 

de l’antiga presó Duració: 3’03’’

Projecció 2

ROMANCE DE MARÍA ANIEVAS
(Castella i Lleó)

Debe quedar detenida
elemento es peligroso
instigadora y contraria
al movimiento glorioso

Cançó: Romanç Lletra: Art al Quadrat
Canta: Vanesa Muela Localització: Plaça de 

l’església de Sant Boal, de Pozaldez Duració: 4’50’’

CÁRCEL DE VENTAS
(Madrid)

Cuando llegues a Madrid, 
chulona mía,

acuérdate de mí, acuérdate de mí;
que esos chulos que castigan 

no se han ido
y no queremos que se vuelva a repetir. 

¡Qué no!

Cançó: Chotis Rosa de Madrid Lletra, música i cant:  
Dúa da Pel Òrgan: Salvadora Meliá Localització: 
Jardí de les dones de Las Ventas Duració: 2’53’’

Projecció 3

ALBAES A LOLA PINEDA
(València)

Uns desangelats covards
han afusellat mon pare
sens que no siga plorant

com li dic jo ara a ma mare
que el seu marit ja no està

Cançó: Albaes Versa: Maribel Crespo 
Canta: Mª Amparo Hurtado i Lola Ledesma 

Tabal i dolçaina: La Llavor (Marta Lapuerta i 
Raquel Dasca) Localització: Camí al cementeri de 

Sagunt Duració: 3’17’’

FOLÍAS A PINO Y BALBINA 
(Canàries)

Toda la vida buscando
a su padre asesinado

por fin destapan los pozos
y Pino ha podido enterrarlo

 Cançó: Folia Lletra: Art al Quadrat 
Canta: Isabel Padrón Timple: Jacqueline García 

Localització: Fosa comuna del pou del Llano 
de las Brujas Duració: 4’45’’

Projecció 4

JOTA DE AS MARIAS
(Galícia)

Tots les miren de velles, 
amb colors engalanades
sonades tots les creuen

obliden les penes passades

 Cançó: Xota de Caroi Lletra: Art al Quadrat 
Canta: Aixola Pandereteiras Localització: Parc 

de La Alameda Duració: 3’18’’

TONADA A FIDELITA DÍEZ 
(Cantàbria)

Fueron cinco, fueron cinco
participando en cultura 
al final la apresaron

rapada para humillarla
su ánimo no derrumbaron

 Cançó: Tonada montanyesa Lletra: Art al Quadrat 
Canta: Beatriz García Localització: Antiga 

ubicació del Salón Olimpia convertit en presó 
de dones en la Guerra Civil Duració: 2’19’’

Projecció 5

SARDANA A TERESA REBULL
(Catalunya)

Teresa creuà
a peu muntanyes desterrada 

a l’exili tot
fugint d’aquell malson 

fa frontera
buscant la llibertat

 Cançó: Sardana Nosaltres decidim (Autor: 
Marcel Casellas) Lletra: Art al Quadrat 

Canta: De Calaix Localització: Coll de Manrella, 
monument a Lluís Companys en la ruta cap 

a l’exili a França Duració: 3’37’’

RONDEÑA A BASILIA
(Castella-la Manxa)

Se oye ruido en la calle 
era su madre a gatas
rapada y casi desnuda
de los palos soportados

 Cançó: Rondenya d’Herència Lletra: Art al Quadrat 
Canta: Mª Andrea Loarces Localització: Pati 

interior manxec de la casa de Basilia  
Duració: 1’55’’

Projecció 6

JOTA A AVELINA 
(Aragó)

De siete meses preñada
malherida la dejaron

y al dar aviso un vecino
sin piedad la remataron

 Cançó: Jota aragonesa Lletra: Art al Quadrat 
i Mathilde Sánchez Canta: Mathilde Sánchez 
Localització: Tàpies del cementeri d’Albarrasí 

Duració: 1’23’’

Tots els títols i les cançons són en versió 
original excepte Versos a Saturraran 
(traduït del basc) i Jota de As Marias 

(traduït del galleg). 

Duració total aproximada: 39’ 

Vull que sàpies que, si t’ho conte hui, després d’haver estat tota una vida callada, no només ho faré 
perquè m’ho has demanat tu, encara que m’alegre que per fi t’haja interessat. Ho faré, sobretot, 
perquè la gent jove té dret a saber el que ens van fer i perquè a través del meu relat podràs 
completar el teu i això t’ajudarà a entendre que necessitem el record del dolor per a sanar i 
reconéixer-nos. 

Quiero que sepas que si te lo cuento hoy, después haber estado toda una vida callada, no sólo lo voy 
a hacer porque me lo has pedido tú, aunque me alegro de que por fin te haya interesado. Lo voy a 
hacer sobre todo porque  la gente joven tiene derecho a saber lo que nos hicieron y porque a través 
de mi relato, tu podrás completar el tuyo y eso te ayudará a entender que necesitamos el recuerdo 
del dolor para sanar y reconocernos. 

Mª Dolores Martín-Consuegra Martín-Fontecha

L’art i la cultura visual han permés l’escenificació dels abusos sexuals en els cossos de les dones, i han 
conformat un imaginari social i patriarcal de dominació masculina. És més, han legitimat els privilegis 
patriarcals i els castics sobre la base del gènere i el sexe, en ser utilitzada la violació com una arma 
de guerra i en ser considerada una estratègia bèl·lica de “reencarrilament” a través de la qual 
s’establia i s’estableix un mandat de masculinitat i de sobirania completa. Una dona violada és una 
propietat devaluada i és la marca de derrota per als homes que no han pogut protegir-la en ser 
considerades propietat de l’enemic. 

El arte y la cultura visual, han permitido la escenificación de los abusos sexuales en los cuerpos de 
las mujeres, conformando un imaginario social y patriarcal de dominación masculina. Es más, han 
legitimado los privilegios patriarcales y los castigos en base al género y al sexo, al ser utilizada la 
violación como un arma de guerra y al ser considerada una estrategia bélica de “reencauzamiento” a 
través de la cual, se establecía y se establece un mandato de masculinidad y de soberanía completa. 
Una mujer violada, es una propiedad devaluada y es la marca de derrota para los hombres que no 
han podido protegerla al ser consideradas propiedad del enemigo.

Irene Ballester Buigues

[...] De coros, danzas y desmemoria és alhora història i present, és memòria i homenatge. Perquè 
s’insereix des de l’ahir en el hui amb plena vigència, dibuixant un mapa, subjectiu i posicionat, 
com tots, al cap i a la fi, que serveix d’excusa i exemple, de lliçó, castic curatiu i, al seu torn, de 
reivindicació i ofrena.

[...] De coros, danzas y desmemoria es a la vez historia y presente, es memoria y homenaje. Porque 
se inserta desde el ayer en el hoy con plena vigencia, dibujando un mapa, subjetivo y posicionado, 
como todos, al fin y al cabo, que sirve de excusa y ejemplo, de lección, castigo sanador y, a su vez, 
de reivindicación y ofrenda.

Irene Llàcer

1. 6. 
5. 4. 3. 2. 

Confesse que conéixer tants casos de tortures a dones, exposats en De coros, danzas y desmemoria, 
que abasta tot el territori espanyol, m’ha generat un sentiment doble: d’una banda, d’angoixant 
tristesa, en constatar que la vexació de dones va ser atroç i generalitzada per part del franquisme, 
d’altra banda, d’esperança: emociona l’empatia i la generositat de les dones que col·laboren amb 
les artistes per a interrompre la cadena de dolor heretada.

Confieso que conocer tantos casos de torturas a mujeres, expuestos en De coros, danzas y desmemoria, 
que abarca todo el territorio español, me ha generado un sentimiento doble: por una parte, de 
angustiosa tristeza, al constatar que la vejación de mujeres fue atroz y generalizada por parte del 
franquismo, por otra parte, de esperanza: emociona la empatía y la generosidad de las mujeres que 
colaboran con las artistas para interrumpir la cadena de dolor heredada.

Susana Blas


