
Atenció aranyes!
Així com hem necessitat moltes veus per elaborar aquest mural, ara en 
necessitem moltes més perquè cobri vida. Si estàs vinculada a qualque 
col·lectiu, centre social, escola, agrupació festival, centre d’art, o sense més, 
tens ganes de que venguem a visitar-te posa’t en contacte a través de:

info@projecteuter.org

Estam ubicades a Mallorca i ens encanta moure’ns. No dubtis.a contactar 
amb nosaltres encara que et sembli enfora, farem el possible per venir.

Pots col·laborar de moltes maneres: Fent difusió del projecte, organitzant 
una presentació/taller/ trobada o allò que se t’acudeixi, o donant-nos 
feedback. Tota aportació és benvinguda. 

Per si no ho sabeu, som unes malaltes de la serigrafia i les tècniques d’estam-
pació. Ens encanta col·laborar amb tallers d’arreu per intercanviar coneixe-
ments tot estampant tirades especials de fragments del pòster.

Hem destacat diferents referents, moviments i col·lectius que són inspira-
dors pel projecte. Si tens curiositat, pots cercar més informació a la xarxa.
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Projecte Úter
Els primers anys de la dècada del 2000 es van viure 
a l’estat espanyol mobilitzacions molt intenses. Entre 
els molts temes que havíem de parlar, el “debat” sobre 
l’avortament se’ns feia necessari i alliberador. Enteníem 
que abordar el tema des de la narració gràfica, deixant 
de banda el llenguatge escrit, podia convertir el treball 
en una eina de comunicació útil. Això ens interes-
sava molt perquè podíem treballar un tema històric i 
universal que segueix sent un tabú arreu del món. Amb 
l’objectiu de crear un mural que afavoria la comunica-
ció, vàrem començar a recol·lectar oralment històries 
de persones, a entrar en diàleg amb elles, a generar 
converses. A partir d’aquests materials sensibles, 
algunes històries es convertien en anècdotes que apa-
reixen al dibuix. D’altres ajudaven a emmarcar el tema, 
a guanyar perspectiva, a problematitzar la qüestió. 
Com el col·lectiu La colmena reivindicam les històries 
transmeses oralment i la creació d’imatges de consum 
i digestió lentes. Per la seva inspiració, a Úter hi apa-
reixen animals, alguns dels quals representen persones, 
i en cap cas humans. Si us hi fixeu, la majoria de noms 
dels animals del pòster s’han utilitzat per insultar les 
dones. Com en catarsi, visibilitzar aquests noms fa per 
l’apoderament. Serà un plaer poder compartir-lo igual 
que es va elaborar. Les presentacions del mural conta-
ran les històries viscudes i posaran qüestions damunt 
la taula. A més s’esmeraran per estar obertes i flexibles 
a noves aportacions.

Benvingudes!!

A la dreta, mig enganxades a les xarxes de la piscifactoria, les filles tortugues 
gasten la seva energia per no acabar del tot atrapades a les xarxes de la 
precarietat. Tocades però resistents, segueixen gaudint mar endins.

Com en tota la il·lustració, al 
mar també hi ha xarxes de 
sororitat representades per les 
peixes aranya, que desfan te-
naces les xarxes de la fàbrica.

A les tenasses, nombrosos 
peixos pallasso treuen el cap 
d’entre les anèmones amb les 
que estan en simbiosi. Els pei-
xos pallasso són hermafrodites 
i tenen un sistema d’aparella-
ment únic i especial.

Dins aquest mar el desig de vida de les persones és una força meravellosa, 
incontenible i desbordant que pot, fins i tot, amb els intents més invisibles de 
normativització, disseny i disciplinament dels cossos.

Agraïments
Gràcies al Beehive Collective (beehivecollective.org) per ser el motor i 
referent d’aquest projecte.

Gràcies a totes les que heu col·laborat contant històries que sustenten la 
narrativa, a les que heu escoltat i revisat atentament les representacions du-
rant diferents fases del procés, a les que heu opinat de manera crítica sense 
mossegar-vos la llengua, i a les que heu col·laborat de maneres molt diverses 
amb la il·lusió de formar part d’aquesta aventura tant grossa.

També Gràcies als espais i col·lectius que ens han acollit i o han facilitat la 
producció i difusió:

Ulls Sadolls, Transitant, Virulències, Ideari, Gutter fest, Crack!, Taller Ostile, 
CAC Ses Voltes, La Fanzinoteque de Poitiers, Monstre Fest, Schwarm, 
Leonrhod Haus, Jornadas Mutantes, Sobrassada de Peix, Fira del llibre 
Anarquista de Mallorca.

Glossari i ampliació d’informació
AQUESTES SÓN ALGUNES DE LES PLANTES AMB PROPIETATS ABORTIVES 
REPRESENTADES AL MURAL:
Ginebró Juniperus communis
Fonollassa o pastanaga marina Daucus carota L. subsp. commutatus 
Ruda Ruta chalepensis L. subsp. chalepensis
Angelica Angelica sinesis 
Arrel de cotó Gossypium herbaceum
Donzell Artemisia arborescens L.
Tanarida Tanacetum vulgare L.
Julivert Petroselinum crispum (Mill.) Fuss
Poliol (poleo menta) Mentha pulegium 
Cost Tanacetum balsamita

EL GALLARDONAZO I LES LLEIS SOBRE SALUT SEXUAL A L’ESTAT ESPANYOL
La pràctica de l’avortament induït a l’estat espanyol no ha estat regulada durant períodes molt llargs 
o ha estat directament penalitzada segons el codi penal. Fins el Gallardonazo, només en tres moments 
s’ha viscut certa despenalització: durant un temps curt en la II República (fins ser derogada pel fran-
quisme), amb la llei de supòsits de 1985 i amb la llei de terminis de 2010. 

Anem a veure esquemàticament ens quins casos es legalitzava l’avortament en la llei del 85, la del 2010 
i el Gallardonazo -l’avantprojecte aprovat el 2014-. Finalment, com es va aprovar el 2015. 

1985: normativa de supòsits restrictius
Acceptava tres causes per a la interrupció induïda de l’embaràs:
- Violació.
- Malformació del fetus, fins la setmana 22.
- Risc greu per la salut física o psíquica de la mare, al·legable en qualsevol moment.

2010: una normativa de terminis
- Avortament lliure sense justificació fins les 14 setmanes.
- De les 14 a les 22 setmanes, sota dos supòsits es podia poder interrompre l’embaràs. Per  “greu risc 
per la vida o salut de l’embarassada” o “risc de greus anomalies en el fetus”
- Més enllà de les 22 setmanes en cas que es detectin “anomalies fetals incompatibles amb la vida i 
així consti en un dictamen mèdic […] o quan es detecti en el fetus una malaltia extremadament greu i 
incurable”.
-Dels 16 anys a la majoria d’edat no calia el consentiment dels pares o tutors. 

2014: Avantprojecte de llei Orgànica de protecció dels Drets del Concebut i la Dona Embarassada 
- Despenalitzava l’avortament en dos supòsits: perill per a la salut de la dona fins les 22 setmanes de 
gestació i violació fins les 12 setmanes.
- Volia eliminar el supòsit de malformació. Es podria avortar en cas que “anomalies fetals incompati-
bles amb la vida” afectessin psíquicament la dona
- L’avortament quedava despenalitzat per a la dona i per als metges es mantenien les penes anteriors.
- L’avortament deixava de ser un dret de la dona.
- La llei pretenia obligar les menors entre 16 i 18 anys a comptar amb el consentiment dels pares abans 
d’interrompre l’embaràs.
- Les clíniques que practiquessin avortaments tenien prohibit anunciar-se.

2015: canvi en un article de la llei de 2010
L’avantprojecte del 2014 es va retirar per pressió popular i el ministre Gallardón va abandonar la 
primera línia política. De tot això, el govern actual ha aprovat només el canvi d’un article:
-A partir d’ara, les menors entre 16 i 18 anys i persones amb capacitat modificada judicialment hauran 
de comptar amb el consentiment exprés dels progenitors o representants legals abans d’interrompre 
l’embaràs.



Les estrelles de mar s’acoblen de formes molt variades, això ens recorda que el 
món de la sexualitat és infinit com ho és la fantasia de cada persona. El podrem 
conèixer i investigar si tenim clar com deslligar la sexualitat de la reproducció. 

Capa marina
LA VIDA

L’alegria de l’escena del sexe ens llança al mar, on conviuen espècies en 
simbiosi amb l’entorn i fan «família» de formes molt diferents.

En primer terme, a dalt, veiem òvuls en 
diferents fases de gestació, fins just abans 
del moment en el qual es pot reconèixer 
si és animal o humà.

Les figures centrals són la balena i la 
rajada. La primera parla de la maternitat 
volguda i desitjada amb un part espec-

tacular. Moltes dones coincideixen 
en què la maternitat és un període 
preciós, que dota a una mateixa d’una 
força enorme i grans aprenentatges. 
No està sola sinó que viu amb la 
presència propera dels mol·luscs 
incrustats al seu morro. La segona 
és una voladora de les aigües a qui 
agrada la velocitat. La rajada viu en 
simbiosi amb les seves amigues les 
rèmores i amb elles comparteix una 
no-maternitat creativa i desitjada.

A l’esquerra, l’estol de grumers ens parla de les maternitats compartides, 
una forma de comunitat no sanguínia.

Sorprenents, els cavallets de mar són l’únic exemple en la natura en el qual la 
gestació la viu el mascle, que en moltes altres espècies és un personatge ab-

sent en aquesta fase de la procreació.

En aquest univers ple de vida, la vell-
marina té una filla a la qual li manca 
una aleta. La mare ho va saber durant 
l’embaràs i així i tot decideix tirar 
endavant. La vellmarineta, gràcies a 
una pròtesi ultramoderna, neda més 
ràpid que sa mare.

La taurona té una peculiaritat increïble: en captivitat pot arribar a autoen-
gendrar-se… Podria ser un sistema de defensa davant la possibilitat d’extin-
gir-se. En els humans, els sistemes de fecundació in vitro han permès viure la 
maternitat a moltes persones que no ho haguessin tingut fàcil.

La guspira
El que tens a les mans és un mural que va arrencar en un moment especial. 
Era el 2014 i el govern espanyol estava redactant l’avantprojecte de llei 
sobre la interrupció voluntària de l’embaràs. La gent li començava a dir el 
Gallardonazo: d’un cop de maça restringia al mínim les possibilitats d’avortar 
legalment a Espanya. Abans, a Espanya hi havia hagut dues lleis de salut 
sexual i reproductiva, la primera l’any 1985 i la segona l’any 2010.

Adonem-nos que les lleis que regulen les qüestions vitals bàsiques van de la 
mà del naixement de l’estat modern: no existiria un sense les altres. Des dels 
seus inicis, les lleis han emparat les pràctiques de control de la població que 
necessita el sistema capitalista per sobreviure, pel fet que és un sistema que 
explota el treball humà. Dissenya, en definitiva, com hem de viure i com hem 
de morir i, el que aquí ens ocupa, com ens hem -o no- de reproduir.

Com en els contes populars, darrere les lleis dels estats occidentals hi ha tot 
un món de creences que s’alimenten d’un mix històric. Aquest mix inclou les 
teories mecanicistes del cos, l’androcentrisme, l’etnocentrisme, els estudis 
sobre el comportament i la conducta, el cristianisme, la fe en el progrés i el 
control dels cossos en societats disciplinàries, entre altres perles.

El Gallardonazo tornava a posar els úters en el punt de mira de l’estat. Supo-
sem que els motius eren varis, però la voluntat d’acontentar els sectors més 
radicals del catolicisme d’aquest país era clara.

Estàvem astorades, indignadíssimes i rabioses, així que la decisió ens va 
empènyer a mirar en l’interior de l’Úter, metàfora i símbol de multiplicitat 
d’úters, i veure quines històries podia oferir per entendre l’experiència de 
l’avortament més enllà del paper, les lleis i les regulacions.

Així que d’un caramull de converses amb cossos que han avortat, de dife-
rents generacions i sensibilitats, personal mèdic, feministes de tota mena i 
acadèmiques motivades ha nascut el mural que tens a les mans.

La idea de salut sexual i reproductiva és múltiple i calidoscòpica perquè 
cada cos és únic. L’opció que pot ser dolça per una pot ser amarga per unes 
altres. Ens agrada dir que l’única opció saludable serà l’opció de decidir amb 
llibertat, autonomia i cura cap a una mateixa.

3 capes
Per moure’ns pel gràfic no cal que seguim un únic fil de lectura perquè 
aquesta és múltiple i rizomàtica. De tota manera, es poden diferenciar ben 
bé tres capes.

A la capa terra, conviuen els ancestres, les entitats i idees que han forjat 
les nocions sobre salut sexual i reproductiva que avui en dia travessen els 
nostres cossos. En direm la genealogia.

A la capa subterrània trobem un entramat de coves. Un tall ens descobreix 
els estrats i veiem la forma de l’úter, amb les trompes de Fal·lopi a banda i 



banda i el coll de la vagina. Aquí se situen històries concretes, anècdotes vis-
cudes que ens han estat explicades, dinàmiques d’èpoques passades i capricis 
de la història que tenen a veure amb l’avortament.

A la capa mar hi conviuen espècies amb diferents formes de construir 
vincles afectius i llaços comunitaris: maternitats desitjades,  compartides, 
no-maternitats desitjades, simbiosi entre espècies… Totes celebrant el regal 
immens de la vida i gaudint de compartir-lo.

Capa terrestre

L’EDAT MITJANA NO VA SER UNA ÈPOCA OBSCURA

L’escena de la lloba ens situa cap a finals de l’Edat Mitjana, un poc abans 
que comencés la transició cap al capitalisme. Imaginem europa central: era 
poblada per una majoria de camperola o artesana, corria poca moneda i no 
existia gaire divisió sexual del treball, dones i homes treballaven i es dedi-
caven igualment al sosteniment de la vida quotidiana. La tònica general del 
poder feudal en l’europa rural era aparèixer un o dos pics l’any a cobrar els 
delmes i, fora d’això, no intervenien en la vida dels seus serfs.

En aquest context, la natura era 
la font on satisfer les necessitats 
bàsiques, alhora que se’n tenia 
cura perquè es regenerés. Per les 
dones, les plantes eren aliades 
a l’hora de tractar la seva salut 
sexual i reproductiva: relaxar 
els dolors menstruals, evitar l’em-
baràs, interrompre un embaràs 
no desitjat o guarir-se d’un part. 
En aquesta escena les víbores, 
a la base del penyal rocós, 
s’entrellacen cultivant coneixe-
ments sobre el món natural que 
els permeten prevenir, curar 
i actuar. Les plantes abortives 
que més s’han utilitzat durant la 
història de la humanitat creixen 
esplendoroses al seu voltant.

La figura forta de la lloba en zel 
s’alça com emblema del mural: 
l’udol avisa que està en edat i 
època reproductiva. L’emmarca 
la lluna en les fases del seu cicle 
com a símbol del lligam del cicle 
menstrual amb la natura. 

Les mantis mantenen juntes un 
cultiu comunal. El lliure accés a la 
terra comportava avantatges molt grans per tothom i especialment per les 
dones: escapar al control dels senyors, accedir a una autonomia econòmica 
bàsica i a una organització social amb molta menys jerarquia. Al voltant 
de les terres comunals es va crear una rica cultura de decisió i pràctica 
col·lectives molt, que per algunes ha estat l’exercici de democràcia directa 
més radical de la història.

LA COLONITZACIÓ DELS COSSOS

Un període de reestructuració violenta canvia les bases del feudalisme al 
capitalisme. L’aristocràcia i els nous estats arrasaren amb els espais fora del 
seu control i s’inicià un nou cicle d’acumulació de riquesa.

DESCOBRIMENT SEXUAL

Al centre de l’úter, sota la sala d’espera, hi trobem el descobriment sexual. 
Podem diferenciar l’escena dels caragols que s’ho passen bé i els cans vestits 
amb el collar de la vergonya.

Els caragols, que són hermafrodites, trien el 
seu sexe en el mateix moment d’aparellar-se. 
En aquesta escena, participen d’un taller 
d’educació sexual en que van anotant pregun-
tes d’interès sobre sexe i amor. És un espai 
de descoberta i aprenentatge sense tabús. Els 
caragols estan aproximant-se al tema com 
un joc. Així i tot, qui coneix bé aquests espais 
reivindica que encara no es parla suficient de 
plaer, com posa de relleu el pòster del fons on 
apareix un gran clítoris.

En l’escena hi ha altres metàfores que tenen a 
veure amb la reproducció, els anticonceptius, 
els cicles i les malalties de transmissió sexual.

El bol de fruites ens parla de l’erotisme, una experiència íntima necessària 
per saber quin tipus de relacions són les que ens satisfan més a cadascú. Dos 
caragols proven de posar un preservatiu i un altre examina una copa mens-
trual. Estan envoltats de llibres on cercar informació i a la televisió s’està 
veient el vídeo Baby, love your body. El símbol del fons ens parla del gènere: 
avui les paraules i pràctiques transfeministes plantegen construir relacions i 
viure el sexe subvertint el gènere. 

La situació és relaxada i incita a gaudir-la també a soles, com el caragol que 
es llença pel tobogan cap al bassiot de plaer on un altre ja xapoteja.

Al lateral esquerre dos caragols amb tisores 
es preparen per tenir una relació de sexe oral 
segur. Un altre caragol que s’ausculta a ell ma-
teix representa el mètode anticonceptiu tradi-
cional, l’ogino, que té en compte el calendari 
de menstruació, la temperatura basal i el flux. 
Devora, una màquina dispensadora ofereix 
una gran varietat de mètodes més recents.

El caragol que es mou dins una càpsula 
transparent simbolitza la diversitat 
funcional. Té les antenes fermades perquè 
algú va decidir per ell que la castració era 
el millor mètode anticonceptiu. El símbol 
que té al lateral de la bombolla -Yes, we 
fuck!- es refereix a la pel·lícula que s’està 
creant per visibilitzar el desig i la sexuali-
tat en la diversitat funcional.

L’escena dels cans, a la dreta, transcorre 
sota el binomi masculí-femení que veiem 
en una marquesina adossada a la façana 
del temple. Estem en una espècie de 
capella amb creu cristiana i està ocorrent 
una espècie de casament. A dins hi ha 
dues portes, una per cada gènere, símbol 
de la segregació i el desconeixement 
entre sexes. De cada porta surten unes 
espases amenaçants que empenyen els 
recent casats a l’estil de la justícia pirata: 
tirar-los per la borda cap a allò descone-
gut. Tampoc han pogut descobrir abans 

la pròpia sexualitat, ja que el collar de la vergonya els manté allunyats dels 
seus genitals i zones erògenes.

SEX ON THE BEACH

Aquesta és l’escena que dediquem 
amb tot el seu protagonisme al sexe. 
Està representat com una relació 
de gaudi i plaer totals. Les estrelles 
entren en simbiosi i respecten el 
consentiment, les necessitats, desitjos 
i límits de cadascuna en tot moment.

Aquesta escena es viurà de forma 
molt diferent si s’hi arriba amb 
alegria, confiança i seguretat o amb 
tabús, pors i desconeixement.



Radio Ruda hi té presència a través del soundsystem, que hi està connectat. 
Apareix també una referència a diverses accions de visibilització en les que 
s’escriu amb sang de copa menstrual.

Es dóna una aliança entre llangardaixes, aranyes i formigues que es troben 
en un front comú.

Arreu del món individus i col·lectius s’organitzen. La llangardaixa aten el 
telèfon de Línea Aborto -a Xile- que dóna informació pràctica sobre l’avor-
tament farmacològic de forma anònima i gratuïta. I, sota la manifestació, la 
barca de Women on Waves, un projecte enorme que tracta casos personals 
des de la mar, sobretot en territoris on l’avortament està molt penalitzat.

L’OFENSIVA HETEROPATRIARCAL

El temple no en té prou 
amb el que té. Trets que 
caracteritzen aquest sistema 
són la destrucció i l’avidesa: 
vol a les totes introduir-se 
dins l’úter i tenir-hi un 
paper. Amb l’excavadora 
i els martells pneumàtics 
cava túnels i fa pressió per 
penetrar-lo. 

BÚNQUER DE CONTROL I VIGILÀNCIA (PISCIFACTORIA)

A baix a la dreta del 
nivell subterrani trobem 
les instal·lacions del 
búnquer, connectat amb el 
temple de la superfície pel 
muntacàrregues i amb la 
piscifactoria del nivell mar 
per les corrioles. Està con-
trolat per drons i és calabós, 
sala de control i vigilància i 
planta envasadora. Aquest 
complex es dedica a inves-
tigar, executar i reproduir 
la genealogia. El sistema de 
càmeres de videovigilància 
ens parla d’una societat que 
es sap vigilada i que aprèn a 
fer de policia de si mateixa. 
El temple utilitza el coneixe-
ment i el control sobre els 
cossos per adequar-los a 
les necessitats del mercat, 

a les expectatives de creixement, a assegurar l’existència d’una majoria 
silenciosa. El gran espai de “normalitat” que el capitalisme modern assegura és 
la piscifactoria, la fàbrica de producció de precarietat. Allà, els musclos s’han 
de reproduir a mida estàndard, han de gastar l’aliment imprescindible, han de 
cabre en la llauna que els contendrà per no ser descartats pel sistema. Els mus-
clos normativitzats de la piscifactoria pugen pel muntacàrregues ja envasats. 
La seva força serà la de ser els bloquets, els fonaments, del temple capitalista.

La mantis es defensa amb decisió dels 
tentacles de cables i l’excavadora que 
provenen del temple heteropatriarcal-ca-
pitalista i volen esborrar-la de la capa de 
la terra. És el temps de les privatitzacions 
de terres i de grans moviments de resis-
tència enfront de la despossessió.

La ressaca de les privatitzacions va 
reordenar la gent dels camps a les ciutats 
i va relegar les dones a la llar i a la funció 
reproductiva, com si substituïssin les 
terres perdudes: els fruits del seu ventre 
haurien de servir com a mà d’obra pel 

nou cicle d’acumulació. Les 
que no s’ajustaven a aquest 
nou rol van guanyar el 
sobrenom de bruixa i van 
ser perseguides, cremades 
i utilitzades per estendre la 
por. La víbora encadenada 
al patíbul amb el símbol de 
la justícia al darrere i dos 
drons-vigilants parla d’un 
dels majors genocidis mai 
perpetrats a Europa.

Al mateix temps que a Europa es malvivia del treball industrial, es posava en 
marxa tota la maquinària de colonització del nou món i amb ella el triangle 
malèfic del tràfic de persones. Volem dir que l’actitud colona s’ha perpetuat 
des de llavors i, avui en dia, encara estructura el planeta: l’espoliació de 
recursos, el lliure mercat i la deslocalització, la tirania de la globalització…

El dit índex de l’estàtua de Cristòfol Colom vigilant apunta el cos obert en 
canal d’Anarcha. A la columna que sosté l’estàtua de Colom hi ha dos me-
dallons. Fan referència a la història de la colonització dels cossos segons el 
patró androcèntric i etnocèntric. L’home de Vitruvi, icona del Renaixement, 
ens parla de la recerca de les proporcions del cos humà a partir del cos 
masculí. Més tard, discursos científics com la frenologia, la craniometria i la 
fisiognomia s’utilitzen, entre d’altres, per justificar el racisme i els abusos del 
sistema esclavista. 

Anarcha va ser tractada com 
esclava a una plantació i ha 
passat a la història per la seva 
resistència física. Per ella l’abús 
més gran no va ser suportar les 
condicions de treball forçat sinó 
les més de trenta operacions 
sense anestèsia que J.M. Sims, un 
metge de plantació, va realitzar 
sobre el seu cos tot cercant una 
solució a les fístules vaginals. 
Durant cinc anys, Sims va tenir 
via lliure per experimentar sobre 
cossos esclavitzats fins que es 
va atrevir a arribar triomfant a 
Europa i operar dones blanques. 
Sims ha passat a la història com 
a inventor de l’espècul i pare de 
la ginecologia i l’obstetrícia mo-
dernes i Anarcha, Lucy, Betsey 
i altres dones esclavitzades ens 
eren desconegudes.

La ciència mèdica a occident s’ha oferit positiva i infal·lible mentre amagava 
històries doloroses, classistes i racistes com la d’Anarcha. Si ens hi fixem, 
part del coneixement sobre el cos humà acumulat per la ciència s’ha posat 
al servei del poder i no de les persones: quantes hores aguanten els cossos 
treballant, quantes si són torturats, com medicalitzar-los, com programar els 
seus parts i fer-los més còmodes pels metges.

Avui, la hipocresia occidental postmoderna promet la superació de les bases 
modernes però és qui segueix intervenint sobre les formes de vida perquè 
creixin en nombre i multipliquin les seves capacitats. És la biopolítica, una 
forma de gestionar les comunitats com si es tractés d’un sol organisme viu. 

EL TEMPLE

El complex capitalista en tota la seva magnitud reclama l’atenció amb 
símbols de neó. El gruix del temple és la ciutat de gratacels de vidre en 
permanent expansió: les grues s’ocupen de col·locar noves peces que arriben 



en muntacàrregues i són introduïdes pel ventre de la ciutat. Cap al fons, a la 
perifèria industrial, els edificis fumegen i formen una estela irrespirable. La 
seva activitat manté encès el sistema elèctric de tot el mural amb una xarxa 
densa de cables. Vertical i ultramoderna, la ciutat capitalista no és oberta 
sinó que es protegeix de l’exterior amb un filat espinós.

La forma del complex urbanístic és piramidal. El presideix l’ull de déu com a 
pare de la jerarquia i la submissió. L’església, entesa com una gran família, ha 
estat l’encarregada de mantenir una cultura basada en el control, la por, la 
mentida i l’heteropatriarcat.

Sota la seva protecció han prosperat altres símbols:

El yen, l’euro i el dòlar. L’acord general sobre el valor dels diners és grotesc 
perquè fa pensar que realment serveix per a qualsevol cosa. La fantasia del po-
der dels diners és tan gran avui que gairebé tot es llegeix en termes econòmics.

El poder de la medicina moderna masculina apareix representada amb la 
creu grega. Amb la seva sòcia -la farmacèutica- han generat una indústria, 
un negoci particular: les cases farmacèutiques, representades per la copa 
d’Higia, la serp és el poder i el calze el remei. La salut i la malaltia mundials 
depenen d’elles. 

La Família Nuclear com a institució. La família en el món capitalista és 
l’objectiu, el somni, la recompensa a les penes del treball assalariat. La forma 
que s’imposa per viure ordenadament en clau de gènere. També la que ama-
ga el treball reproductiu i les cures. Al dibuix, els musclos saluden amb una 
espècie de felicitat comprada. Darrere ells, la seva casa unifamiliar fumeja 
com en un idil·li. Però està planificada per una arquitectura que pensa en 
sèrie i el seu fum acaba ajuntant-se amb el que escup la indústria perifèrica.

En un segon pla hi ha les entitats que posen oli als engranatges per a què 
l’estructura funcioni.

L’estrella de sheriff com a alt càrrec i el dron a les seves ordres simbolitzen 
el control, la vigilància i el càstig. Els drons apareixen a tot al mural en els 
moments on hi ha una intervenció directa de la força i l’ordre.

Més amunt veiem una antena d’emissió: els mitjans de comunicació es dedi-
quen amb entusiasme a fer d’altaveu del missatge del temple i, així, la seva 
imatge es reprodueix dia rere dia…

Les cigonyes, que s’han vist utilitzades per la humanitat per explicar l’origen 
de la seva prole sense haver de parlar de sexe, s’allunyen volant i defecant 
sobre aquest engany.

Capa subterrània
L’ESPERA

La sala d’espera està ancorada a les parets de l’úter, al centre del dibuix i des 
d’ella parteixen molts dels fils narratius. Les situacions prèvies que poden 
portar una dona a realitzar-se una interrupció voluntària de l’embaràs són 
molt diverses, marcades totes per la dificultat de travessar el moment.

L’ànnera i el seu ou tenen problemes de salut i l’embaràs pot suposar-los un 
risc massa gran. Ha decidit avortar. La ropita, en primer pla, no ha pogut 
encaixar el seu recent embaràs amb el seu estil de vida marcat per la feina 
i els projectes personals. Tenir una cria li suposaria trencar amb el que ha 
construït fins ara, perquè el context no ajuda a compatibilitzar. La ratapin-
yada penjada del revés i tancada sobre ella mateixa pot representar algú que 

Hi ha diverses aranyes que s’ocupen de difondre i fer circular informació. 
Són les aranyes que hi ha a dalt a l’esquerra, sota les plantes abortives. Ràdio 
Ruda apareix com a exemple de moltes ràdios lliures que han estat valentes 
en moments que es feia el silenci sobre l’avortament. També veiem el grup 
d’aranyes imprimint i editant fanzines, una manera molt directa de fer 
arribar informació. Hi ha una aranya, a la dreta de la sala d’espera, que es 
connecta a través de la xarxa des d’un hacklab improvisat: usa la tecnologia 
amb fins pels que no va ser ideada i s’estén la informació com un virus. Una 
altra aranya, a la manifestació, porta un megàfon i regala el seu crit i el seu 
missatge arreu.

A la dreta de la manifestació, una aranya individual bloqueja la penetració 
de les excavadores cap a l’úter, alhora que ajuda la cabra a saltar el primer 
obstacle del recorregut.

Com veurem a La complicitat, les aranyes apareixen com a portadores de la 
saviesa de les víbores i traspassen informació ancestral. Una aranya li explica 
secrets a l’orella a la guineu que connecten amb els sabers de les bruixes i 
l’ajudaran a sentir-se segura amb la forma que ha triat per viure l’avortament.

Dues aranyes teixeixen un pas elevat perquè les erugues passin amb més 
perspectiva sobre el laberint. Alhora, una d’elles ajuda a què arribi el cable 
elèctric a l’avortament farmacològic clandestí.

LA COMPLICITAT

Entre el nivell terra i el 
subterrani hi ha una tríada 
simbòlica: la víbora passa el 
relleu a l’aranya i la llangar-
daixa. S’estableix un pont de 
comunicació entre les soro-
res actuals -les que lluiten 
contra el Gallardonazo, les 
històriques, les invisibles- 
amb les que van ser anome-
nades bruixes. La víbora els 
explica a l’orella un secret, 
una saviesa antiquíssima per 
a ajudar-les a coordinar-se 
efectivament i tombar juntes el temple heteropatriarcal capitalista.

LES RESISTÈNCIES

Les llangardaixes visibilitzen les lluites concretes, els moments crucials d’es-
tar juntes més enllà de la tasca quotidiana que sostenen les aranyes.

Les llangardaixes de la manifestació representen les 11 de Basauri. És el cas 
d’onze detencions l’any 1976 que van revolucionar l’estat: nou d’elles per 
deixar-se practicar avortaments i dues per practicar-los. La mobilització de 
moltes dones va ser tal que per primera vegada el tema va sortir de l’àmbit 
privat, va aparèixer a la premsa i va guanyar presència al món jurídic i 
institucional.

L’escena de la manifestació és plena de símbols. Veim el triangle feminista fet 
amb les mans, els ovaris amb les manilles rompudes i el penjador.



En un context de penalització, sense acompanyament mèdic, recursos o 
eines el que està en joc és la vida de les dones. Els tabús i repressió també 
fan difícil la decisió responsable, lliure i autònoma sobre el propi cos.

Una ambulància 
accelera per ser-hi a 
temps. Ens recorda 
que moltes morts i 
seqüeles com l’esteri-
litat o els avortaments 
sèptics podrien ser 
evitades amb la despe-
nalització i els mitjans 
i recursos necessaris.

UN ESCENARI PERSONAL

En un marc de legalitat els avortaments, induïts o espontanis, només es viuen 
a l’hospital o recloses en l’espai privat. La guineu agafa la responsabilitat del 
seu avortament espontani, es cuida de complir els terminis, les recomana-
cions higièniques i la comprovació ecogràfica però  tria un escenari amb més 
llibertat de moviment.

Avorta sola a la platja, enterra el fetus en ritual i descansa amb una persona de 
confiança. D’alguna manera, no es presta com a “pacient” sinó que utilitza els 
fàrmacs i les tecnologies disponibles per tenir un avortament personal i segur. 

LA CALA DE LA RECUPERACIÓ

Les granotes descansen, es recuperen i refan cadascuna a la seva manera a 
la vorera de l’aigua. Les xarxes de cures són imprescindibles en el període 
del postavortament i unes pràctiques que la institució mèdica hauria de 
qüestionar-se d’arrel.

XARXES DE SORORITAT I RESISTÈNCIA

La xarxa que formen les aranyes és com una capa a l’alçada dels estrats: 
estan presents i intervenen en tot el mural. Tant les xarxes de cures, com de 
difusió d’informació o de pressió per la despenalització han tingut sempre un 
paper cabdal per visibilitzar la necessitat de parlar de l’avortament, treure’l 
de l’ombra, legislar-lo i recalcar la importància de les cures. 

Al mural les aranyes estan implicades en diferents activitats:

A baix a la dreta, veiem les aranyes que teixeixen hamaques coordinadament 
i habiliten amb elles la cala de recuperació per al descans. A baix a l’esque-
rra, dues aranyes preparen infusions per recompondre’s.

ha viscut una violació. En molts països, és l’únic o un dels pocs supòsits pels 
quals es permet avortar. La gallina representa algú que no viu l’avortament 
de manera voluntària sinó que passa per alguna pressió externa: la parella, la 
família, el centre de menors on habita o que se la consideri no apta per viure 
la maternitat amb la seva particular diversitat funcional. Un sector de perso-
nes que mantenen un discurs antiavortista es poden veure representades per 
la colometa. No defensa l’avortament legal però necessita practicar-se’n un. 
La família de pingüins emperadors simbolitza un dels casos més comuns als 
consultoris mèdics: la parella ja és un nucli familiar amb altres criatures i no 
pot assumir l’embaràs per motius diversos. La moixa representa qui avorta 
per motius que desconeixem. Ens recorda que cada cas és únic, personal i no 
té per què encaixar amb cap supòsit.

L’HOSPITAL. LA TROMPA DE FAL·LOPI ESQUERRA

La porta de mà esquerra de la sala d’espera condueix a l’hospital, un recorre-
gut on veiem el tracte que ha rebut l’avortament dins un marc de legalitat, 
en què molts riscos es redueixen.

El trajecte està net, asèptic i molt ben il·luminat: les condicions són segures 
físicament, però a través del sistema elèctric s’introdueix la filosofia sobre el 
cos i la genealogia que manté el temple capitalista en marxa. 

Una rata sellarda està a 
punt d’entrar al consulto-
ri. A la porta un munt de 
cartells, pamflets i escrits fan 
memòria de les mobilitza-
cions de l’època convulsa en 
què es debatia també la llei 
de salut sexual. A la primera 
sala una formiga atén una 
ratolina. És l’escena de la 
primera consulta, en què 
s’informa la usuària sobre 
el procés de la IVE. Moltes 
vegades apareix el tema 
de la responsabilitat: casos 
de dones que sembla que 
«s’autoinculpen» o personal 
sanitari que sembla que jutja 
o practica un interrogatori. 
Les formigues, animals que 
actuen de forma coordina-
da, representen el personal 
sanitari i la sargantana, 
que recull mostres de sang, 
forma part del moviment de 
resistència que, segurament, 
aporta la seva visió des de 
dins. Al llarg d’aquest reco-
rregut trobam calendaris que 
ens recorden que el procés 
és una cursa contrarellotge i 
el temps es un factor condi-
cionant. 

El camí es bifurca. La llebre 
està a punt de baixar les 
escales cap a un avortament 
farmacològic i la hàmster 
dubta d’agafar l’escala de 
mà que duu a la sala de pre-
paració per una intervenció 
quirúrgica. El protocol que 
es segueix, en els dos casos, 
demana a la usuària que 
confirmi diverses vegades 
la seva decisió d’avortar.



Ens trobem a casa la conilla. L’avortament amb misoprostol és més autònom 
perquè cada una se l’administra i menys agressiu amb el cos. Si el fàrmac 
te’l proporciona el sistema sanitari, serà prou segur perquè l’ecografia final 
confirmarà que el procés ha acabat bé.

Per l’avortament quirúrgic la hàmster ha estat citada amb una compresa, 
unes calces netes i unes sabatilles. Sola i desconcertada ha de preparar-se 
per la intervenció i signar els documents de consentiment.

Al quiròfan on la ratolina serà atesa normalment hi intervenen el personal 
d’infermeria, cirurgia i ecografia-anestèsia. Es practiquen dos mètodes: el 
raspament i l’aspiració i els utensilis que veiem són les llegres, l’espècul, l’ecò-
graf i l’aspirador. La xeringa és per l’anestèsia, que en les clíniques privades 
que practiquen avortaments es sol «substituir» per un comprimit relaxant. 
A l’habitació del darrere és on es comprova que l’embrió estigui sencer.

És possible que s’ofereixi un comprimit pel dolor i una estona de descans 
després de la intervenció. La sala on la ratolina descansa té un rellotge 
d’arena que recorda que el procés encara mesura el temps: és a casa on 
s’ha de reposar i refer-se.

Amb l’ecografia el sistema garanteix un mínim de seguretat fent una revisió 
a posteriori. En aquest moment, a la conilla de rata li arriba el renou 
estrident i desagradable de l’aspirador. Molts testimonis coincideixen que és 
un dels records que més sovint els retorna. Per aquesta revisió hi passen les 
usuàries de l’avortament quirúrgic, el farmacològic i l’espontani.

Per l’escala exterior que comunica l’avortament farmacològic i la sala 
d’ecografies baixa una vaca. Cansada de la tasca de ser prenyada perquè 
li extreguin llet i vedells, s’ha practicat un avortament. Alliberada, baixa 
l’escala per fer-se la revisió.

En molts hospitals la darrera fase de l’atenció a l’avortament és l’assesso-
rament sobre anticonceptius. Es diu que reduir riscos i estalviar recursos 
forma part del procés, tot i que moltes ho viuen en el moment com una 
intromissió alliçonadora.

EL LABERINT. LA TROMPA DE FAL·LOPI DRETA

A la dreta de la sala d’espera una porta condueix cap a pràctiques abortives 
que sabem que poden ocórrer en un marc de penalització. A l’estat espan-
yol s’han viscut situacions similars, sobretot abans que arribés la primera llei 
l’any 1985, però també posteriorment.

La primera bifurcació que una es troba té a veure amb el poder adquisitiu i 
l’estatus. La marta, amb el seu llacet, podrà creuar tranquil·lament el peatge 
gràcies al seu alt poder adquisitiu. Aquest camí la condueix, passant per 
darrere la cascada, a un ascensor que puja a l’exterior del temple capitalista, 
on una poni en un globus aerostàtic partirà a l’estranger a practicar-se un 
avortament. Per poder fer el mateix camí, l’ovella ha hagut d’ajuntar tots 
els seus estalvis i tondre’s per vendre la seva llana. Una altra possibilitat, és 
la de resseguir un túnel de ventilació ocult que desemboca a l’hospital de la 
trompa esquerra: allà seran ateses també en clandestinitat per professionals 
que se la juguen.

L’altre camí el seguirà la cabra i moltes altres, 
representen dones amb algunes eines i possi-
bilitats, però amb baix poder adquisitiu. El 
seu camí és molt més escarpat i ple de dificul-
tats. La cabra trobarà primer una tàpia amb 
una cordeta per ajudar a botar-la. La xarxa 
de sororitat s’ha encarregat d’oferir ajuda en 
aquest moment difícil. Si aconsegueix botar-la, 
podrà arribar a un poble de la perifèria d’una 
ciutat, des d’on cridarà a un telèfon que alguna 

associació feminista li haurà proporcionat: aquest serà el seu contacte per 
avortar clandestinament. Tot això, no sense passar algun altre tràngol, com 
creuar la filera de cotorres xafarderes, símbol del tabú social amb què es viu 
l’avortament.

Un cop creuat el pont, el que passarà és incert. La rateta es troba a punt de 
saltar a l’abisme emboirat. Aquesta escena representa la incertesa i l’angoixa 
que es pot sentir en posar-se en mans desconegudes. La rateta aterrarà al 
camió de les tres porques, que fa referència als transports clandestins que 

portaven dones a avortar a l’estranger. Allà es solien practicar avortaments 
en quiròfans clandestins com el de més avall. Podien arribar a tenir aspirador 
i eines professionals però el nivell de precarietat i insalubritat solia ser bas-
tant alt. A això, se li afegia que era un context amb més possibilitats d’amagar 
fraus i que no oferia protecció enfront dels avortaments mal practicats.

En contextos de penalització s’han desenvolupat altres vies per amagar 
l’embaràs o avortar clandestinament.

A causa de l’alta repressió, en alguns hospi-
tals i convents existia l’ala de les ocultes, on 
algunes dones de famílies concretes podien 
passar desapercebudes durant l’embaràs no 
desitjat i donar el fill a les monges. 

A la dreta de la trompa veiem ca la comare, que utilitza mètodes tradicio-
nals: les herbes i el penjador. És una pràctica que es transmet normalment 
de mares a filles i estava molt inserida en el teixit social. Tant que, en moltes 
ocasions, elles mateixes no coneixien el grau de penalització. La comare, una 
mostela, és arrestada pels drons policials. La portaran al calabós de la part 
inferior del laberint, que també servirà per tancar les dones que s’interceptin 
practicant-se un avortament clandestí.

Sota ca la comare hi ha una habitació 
en la qual alguna cosa ha ocorregut. 
Es tracta d’un avortament farma-
cològic clandestí. És el mètode del 
misoprostol, però s’ha practicat en un 
context en què la compra dels fàrmacs 
per internet és l’única possibilitat, 
sense opció a una supervisió mèdica.

Les erugues que passen per sobre les 
escenes de la trompa ens recorden 
que la situació no és la mateixa per to-

thom. Elles han trobat un pas elevat -teixit per la xarxa de sororitat- que els 
permet tenir una visió més clara de les opcions que hi ha per avortar, i poder 
triar millor. Una de les erugues és expulsada del sector per l’aigua corrent. 
Acabarà com la tortuga, a mar obert i enganxada a les xarxes de la fàbrica 
de producció de precarietat amb una maternitat no desitjada.


