EL MUSEU DEU EN
FEMENÍ

INTRODUCCIÓ
Una mirada al conjunt d’obres del Museu ens dóna la possibilitat de destacar
71 peces amb presència femenina, en ocasions oculta a la nostra vista, com
injustament el propi paper de les dones en l’art.
L’exposició mostra un recull de representacions, en diversos formats i
tècniques, a les quals se’ls hi vol donar una mirada diferent, on prengui
protagonisme la figura femenina.
El fons del Museu ens permet estructurar el recorregut en 3 àmbits: mitologia,
llegendes i cristianisme.

Mites i llegendes
Penèlope
Cassandra
Gerda
Princesa
(Sant Jordi)
Diana

Mites: Penèlope i Ulisses

Ulisses va passar vint anys fora d'Ítaca: 10 anys que va durar la
guerra de Troia i altres deu que van transcórrer des de la fi de
la guerra fins a la seva arribada a Ítaca.
Mentre Ulisses vivia peripècies, la seva esposa Penèlope era
assetjada per un gran nombre de pretendents que volien
casar-se amb ella, pensant que el seu marit era mort, per així
obtenir el regne d'Ítaca.
Penèlope, sabent que hauria de triar marit, va crear un pla: va
dir que es casaria amb un d'ells quan acabés de teixir un
sudari. Per prolongar el major temps possible aquesta tasca,
Penèlope desfeia a la nit el que teixia durant el dia...

Mites: Cassandra

En la mitologia grega, Cassandra vol dir “la que enreda els
homes”.
Era filla d'Hècuba i Príam, reis de Troia. També fou
sacerdotessa d'Apol·lo, amb qui va pactar, a canvi d'una
trobada carnal, la concessió del do de la profecia.
Però quan va arribar el moment, Cassandra el va rebutjar i,
Apol·lo veient-se traït, la va maleir: el seu do es convertiria en
una font contínua de dolor i frustració, ja que ningú creuria
les seves prediccions.

Mites: Gerda
És una geganta de la mitologia nòrdica.
Es considera la personificació de la fertilitat, de la qual es va enamorar el déu Freyr. En un
principi ella va rebutjar la proposta de matrimoni, malgrat portar-li com a present onze
pomes d’or i el Draupnir (anell d’or, propietat d’Odí, amb poders màgics).
El déu Freyr va enviar al missatger Skirnir per convèncer Gerda, el qual va dir que
l’amenaçaria amb una espasa màgica (tenia el poder de lluitar per si sola) sinó es casava.
Finalment, Freyr li va lliurar l’espasa a canvi de poder casar-se amb ella.

Josep Salvadó Jassans. Gerda

Llegenda: Princesa i Sant Jordi
Santiago de la Vorágine, al segle XIII va escriure la història d’un
cavaller que va salvar una princesa anomenada Cleodolinda de
ser devorada per un drac.
La donzella en perill que ha de ser salvada per un heroi és un
arquetip amb el precedent mitològic d’Andròmeda.
La relació entre dona i monstre és ambigua, així com la figura
de la dona indefensa, passiva… molt criticada pel feminisme.

Ricard Sala Olivella. Sant Jordi

Mites: Diana
Diana, Àrtemis en mitologia grega, és la deessa dels boscos i de
la caça.
Va néixer de la relació entre Júpiter i Latona. Segons la
llegenda, va ser tal el dolor que va patir Latona durant el part,
que Diana va prendre la ferma decisió de guardar per sempre
la seva virginitat.
Diana va obtenir el seu arc i fletxes del seu pare Júpiter, a més
d’un grup de nimfes perquè l'acompanyessin en les seves
caceres. Aquestes nimfes també havien de guardar els vots de
celibat.
Diana era coneguda pel seu caràcter venjatiu i cruel, no
dubtant ni per un moment a destruir a qui despertés la seva
ira. Bon exemple d'això és la seva venjança contra Calist, una
de les nimfes que va ser transformada en óssa per quedar-se
embarassada.
No va tenir millor sort el pobre Acteó, un pastor que va tenir la
fortuna o desgràcia de veure Diana nua, prenent un bany. Com
a càstig, la deessa el va transformar en un cérvol i després va
manar als seus gossos devorar-lo.
Ricard Sala Olivella. Diana

Cristianisme

Eva i Adam

Cristianisme: Eva i Adam
Eva va ser creada per Déu a partir de la costella d’Adam. Es presenta com la culpable
del pecat original.
En els dos relleus es mostren Eva i Adam en el paradís, un espai d’abundància on els
dos personatges vivien sense por a emmalaltir o morir.
Mentre que en les bacines es representa l’escena on la Serp li diu a Eva que si
mengen de l’arbre prohibit adquiriran el coneixement que Déu els nega. Eva va
menjar el fruit i va convèncer també a Adam. Com a resultat d’aquest acte Déu els va
castigar, expulsant-los del paradís. Ells van adquirir consciència del mal i del bé i
actuar en conseqüència.

Mites
Lucina
Juno
Minerva
Prudència
Abundància
Nimfes

Mites: Lucina
Lucina és la deessa romana que presidia els
naixements del nens i s’encarregava d’auxiliar les
dones durant el part.
Sovint es mostra portant una torxa a les mans, per
treure els nens de l’obscuritat a la llum.
Va participar en diferents mites, com impedir el part
de Leto i Almecna, fruït de relacions
extramatrimonials del seu pare Zeus.

Pedro Pablo Rubens. El naixement de la princesa. Museu del Louvre
Cicle narratiu de la vida de Maria de Mèdici

Mites: Juno
En mitologia romana, Juno és la deessa del matrimoni i la
maternitat.
Júpiter a més del ser el seu germà, també va ser el seu
marit. Diuen d'ella que no era feliç; i pel que sembla, la
deessa es va convertir en un ésser diví ple de gelosia pels
escàndols amorosos de Júpiter.
Juno tenia al seu servei el gegant de cent ulls, Argos. Aquest
es va encarregar de vigilar nit i dia una amant de Júpiter,
però realitzant la tasca el van matar. En honor a la seva
fidelitat, Juno va col·locar els ulls del gegant en les ales d’un
paó real. Per aquest motiu, la deessa es representa
muntada en un carro tirat per aquests animals.

Pedro Pablo Rubens. La presentación del seu retrat a Enric IV. Museu del Louvre
Cicle narratiu de la vida de Maria de Mèdici

Mites: Minerva
Minerva és la deessa protectora de la saviesa, però també
de la guerra, la defensora de l'Estat, del comerç i de les arts.
Nascuda del cap de Júpiter, segons narra la tradició.
A Minerva se la representa amb un casc al cap, portant una
pica en una de les seves mans i un escut en l’altra.
Va ser ofesa per Paris, qui va triar a Venus com la més bella
en lloc d'ella mateixa o a Juno, fins i tot després que
Minerva li concedís el do del coneixement, per la qual cosa
durant la Guerra de Troia, es va posar del costat dels
aqueus.
La seva gelosia també la va fer actuar per despit contra la
brodadora Aracne durant una competició entre ambdues,
Aracne va teixir un teler tan magnífic que va superar al de la
deessa, però ofensiu amb els déus, per això va ser
convertida en aranya.

Pedro Pablo Rubens. La felicitat de la regència. Museu del Louvre
Cicle narratiu de la vida de Maria de Médicci

Mites: Prudència i Abundància
La Prudència encarnada en una dona, porta una serp
enroscada en una de les mans. La inclusió de la serp es deu
al passatge de la Bíblia que diu “sigueu prudents com les
serps”, però també al propi comportament d’aquest animal
quan es sent atacat.
L’Abundància és la deessa romana que personifica l’èxit i la
prosperitat, el seu atribut és una cornucòpia plena de flors i
fruits.

Pedro Pablo Rubens. La felicitat de la regència. Museu del Louvre
Cicle narratiu de la vida de Maria de Médicci

Mites: Nimfes
Les nimfes eren criatures divines amb aspecte de dones joves i
encantadores que vivien en el camp i que sovint els humans relacionaven
amb llocs o objectes concrets com els rius, pous, roques, muntanyes, boscos
i arbres.
Gairebé totes eren benevolents i podien garantir la fertilitat i la prosperitat.
Exigien un tracte acurat, perquè a vegades mostraven el seu caràcter
capritxós seduint als mortals i embogir-los, arrossegant-los fins als pous i els
rius per a ofegar-los.
Hi havia diversos grups de nimfes: les dríades, associades als arbres; les
hamadríades, membres d'una subespècie i que vivien en arbres concrets i
morien alhora que ells. Les orèades eren nimfes de la muntanya i les
nàiades, nimfes dels pous i dels rius. Les nereides eren nimfes de la mar,
filles del déu Nereu com indica el seu propi nom.

Mites

La Medusa
Leda i el cigne

Mites: La Medusa
En mitologia grega, Medusa vol dir “guardiana” o
“protectora”. De fet, la seva iconografia fou habitualment
utilitzada com a talismà en el món antic.
Era una dona mortal molt bella, de la qual Poseidó en va
quedar enamorat i no va parar fins aconseguir posseir-la,
contra la seva voluntat, en el temple d’Atenea.
Atenea deessa de la puresa i la castedat entre altres, es va
sentir terriblement ofesa i va castigar la Medusa per
simbolitzar tot el contrari d’ella, desig i voluptuositat. Va fer
que els cabells de la jove es tornessin serps i els seus ulls
d’una intensitat capaç de convertir en pedra aquells que
s'atrevissin a mirar-la fixament.

La Medusa

Mites: Leda i el cigne
En mitologia grega, Leda és la esposa de Tindàreu (rei
d’Esparta).
Un dia passejant pel costat del riu Eurotes, es va trobar amb
un bell cigne que escapava de l'atac d'un àguila. Ella el va
protegir i fou seduïda o violada (depenent de les versions)
per l’animal, que va resultar ser Zeus camuflat. La mateixa nit
també manté relacions amb Tindàreu.
Resultat de les dues relacions, Leda va posar dos ous, dels
quals van néixer quatre fills: els bessons Càstor i Pólux,
Helena -futura dona de Menelau, rei d'Esparta, i causant de
la guerra de Troia, i Clitenmestra. Però només Helena i Pólux
eren considerats fills de Zeus i, per tant, immortals.

Manolo Martínez Hugué. Leda i el cigne

Mites

Sirenes
Dríade
Deianira

Mites: Sirenes
La veritable imatge de la sirena en la mitologia grecollatina
era la d’un cos d’au amb rostre de dona, de caràcter
monstruós i malvat, similars a les harpies o les esfinxs.
No obstant, a partir de l’Edat Mitjana els mariners
anglosaxons i germànics popularitzen la història d’unes
nimfes amb un rostre i cos de dona i cua de peix. De vegades,
les sirenes apareixen amb cames de dona quan estan fora de
l’aigua. Aquestes seduïen els mariners amb la seva dolça veu i
instruments musicals, provocant que saltessin al mar per
escoltar-les millor, morint ofegats.
Tanmateix, hi va haver algú capaç de suportar el cant de les
sirenes, Ulisses. Tornant de la guerra de Troia, Ulisses es va
trobar amb aquests éssers, i per tal de no caure en el seu
poder i evitar la mort, va ordenar que el lliguéssin a la
messana del vaixell.

Sirenes

Mites: Dríade
En mitologia grega, són les nimfes dels roures en
particular i dels arbres en general. Entre les més
conegudes es troba Dafne.
Dafne va ser perseguida per Apol·lo, a qui Eros havia
disparat una fletxa daurada perquè s'enamorés
d'ella, ja que estava gelós perquè Apol·lo havia fet
broma sobre les seves habilitats com arquer.
Dafne va fugir d'Apol·lo perquè Eros, al mateix
temps, li va disparar una fletxa amb punta de plom,
que provocava menyspreu i desdeny.
Durant la persecució, Dafne va implorar ajuda al seu
pare, el déu riu Ladó, que la va transformar en llorer,
arbre que des d'aquest moment es va convertir en
sagrat per Apol·lo.

Josep Aragay Blanchart. Dríade

Mites: Deianira i centaure
Deianira és la tercera muller d’Heràcles.
Heràcles i Deianira van marxar de Calidó cap Traquis.
Durant en el camí fou raptada pel centaure Nessos,
quan miraven de travessar un riu. Tanmateix,
Hèracles el va abatre amb les seves sagetes
enverinades. Però abans de morir, Nessos va
aconsellar a Deianira que recollís la seva sang,
assegurant que en podia fer un filtre d’amor. Ella se’l
va creure i s’endugué la túnica xopa.
Més endavant, en sospitar que el seu marit li era
infidel, gelosa i volent revifar el seu amor, li envià la
túnica. En el mateix moment que la roba li va tocar la
pell, una flama mortal va anar consumint el cos i va
morir cremat.
Josep Granyer Giralt. Centaure

Mites orientals

Benzaiten

Mites: Benzaiten
Els Takarabunes són uns vaixells on viatgen els set déus de la fortuna, durant els tres primers
dies de l’Any Nou. Un d’ells és la deessa Benzaiten, a la qual se li atribueixen les qualitats de
la música, el talent, la bellesa, etc. Moltes vegades la seva figura apareix en l’entrada dels
temples japonesos.
Porta un instrument anomenat "Biwa", tradicional japonès semblant al llaüt. Normalment
aquesta deessa és acompanyada per una serp blanca. És la patrona dels artistes, escriptors,
ballarins, geishas, etc.

Cristianisme

Santa Cecília
Santa Magadalena
Santa Llúcia
Santa Anna
Santa Margarida
Santa Teresa
Santa Bàrbara
Santa Prudència
Santa Rufina
Santa Justa
Santa Marina
Santa Caterina
Santa Clara

Cristianisme: Santa Cecília
Cecília es va convertir al cristianisme i els seus pares la van
casar amb un noble pagà. En la mateixa nit de noces, ella li fa
saber que s’havia entregat a Déu i per tant, guardava la seva
virginitat, custodiada per un àngel.
El noi incrèdul volia veure l’àngel, però Cecília li va dir que
només se li podia aparèixer si es batejava, a la qual cosa va
accedir.
Els dos foren condemnats a morir martiritzats, per ser
cristians. A Cecília la van voler ofegar en les termes de casa
seva, però no ho van aconseguir. Per segona vegada, un botxí li
va tallar el cap amb una destral, però tampoc va morir a l’acte,
fins tres dies més tard.
Es reconeix com la patrona dels músics, ja que segons diuen
tenia una gran passió pels instruments musicals.

Cristianisme: Santa Magdalena
Maria Magdalena va ser una de les més fidels seguidores de Jesús de Natzaret,
arribant a ser testimoni de la seva crucifixió, mort i resurrecció.
És la dona més citada en l’evangeli, la qual cosa significa que pels primers grups
de cristians fou, segurament, una dona molt important, coneguda i influent, que
a més sempre apareix com a líder del grup de dones.

Cristianisme: Santa LLúcia
Llúcia va a ser una jove màrtir cristiana. Llúcia havia decidit consagrar la vida a Déu i
fer un vot de virginitat, però la seva mare, Eutíquia, la va prometre amb un home
pagà.
Per convèncer la seva mare que l'alliberés del compromís, Llúcia la va portar a resar a
la tomba de Santa Àgueda per demanar que la curés d’una malaltia que patia. Donat
que es va complir el desig, accedí a cancel·lar el prometatge.
Però el seu pretendent la va denunciar com a cristiana i va ser sotmesa a un judici.
Davant la negativa de Llúcia a abandonar la seva fe, fou sotmesa a diverses tortures
incloent-hi l'extracció dels ulls (tot i que segons la llegenda va continuar veient-hi) fins
que finalment va ser decapitada.
Santa Llúcia és representada amb una palma i l'objecte del seu martiri (una espasa)
com atributs. A més a més, dels dos ulls que li van arrencar en una safata.

Cristianisme: Santa Anna
Anna procedia de Betlem i el seu nom significa gràcia. En edat adulta es va casar amb
Joaquim i es traslladà a Jerusalem. Després de trenta anys d’esterilitat i sota la súplica
a Déu per tal que poguessin tenir un fill, amb la promesa de dedicar-se al seu servei,
va néixer una filla, Maria, la futura mare de Jesús de Natzaret.
És considerada patrona de diverses ciutats i països, així com de les dones
embarassades, les treballadores i els miners.

Cristianisme: Santa Margarida
Santa Margarida d’Antioquia era filla d'un sacerdot pagà i, en morir la seva
mare, havia estat criada per una dida que practicava el cristianisme en secret.
El prefecte romà, Ol·lari, va intentar seduir-la, però ella, que havia consagrat la
seva virginitat a Déu, el va rebutjar i va confessar-li la seva fe. El prefecte,
humiliat, la va denunciar i va ser detinguda.
A la presó, el diable la va visitar per temptar-la, sota la forma de drac i en no
aconseguir-ho, la devorà. La santa, amb una creu, li obrí el ventre i en sortí. Per
aquest motiu, habitualment és representada amb un drac als peus.

Cristianisme: Santa Teresa
Santa Teresa de Jesús va ser una religiosa i mística escriptora que va néixer a
Àvila el 1515 i va morir a Alba de Tormes l’any 1582.
La seva vida i educació espiritual es poden seguir a través de les seves obres de
caràcter autobiogràfic. Com per exemple "La vida", "Relacions espirituals" “Les
morades”, "Llibre de les fundacions" o “Camí a la perfecció”, a més
d'innombrables cartes que enviava i va rebre durant tota la seva vida.
Fou una dóna emprenedora, ja que va fundar l’ordre de les Carmelites
Descalces, profundament renovadora de les tendències de l’època, de la qual
obrí en vida nombrosos convents. A més és la primera dona anomenada com a
doctora de l’Església l’any 1970.

Cristianisme: Santa Bàrbara
Bàrbara era la filla d'un ric pagà anomenat Diòscor. Aquest volia
preservar-la del contacte amb el món i la va tancar en una torre. Però va
fer-se cristiana en secret i va consagrar la seva virginitat a Déu, per la
qual cosa va refusar el matrimoni que li va proposar el seu pare.
Mentre el seu pare era de viatge, va fer obrir tres finestres a la torre,
com a símbol de la Santíssima Trinitat. En assabentar-se el seu pare del
significat d’aquestes finestres, la va voler matar, però ella va fugir i es va
refugiar en una muntanya. Dos pastors la van veure i quan Diòscor, que
la perseguia, va demanar per ella, un pastor va dir que no l’havia vist,
però l'altre va trair-la i a l'instant va quedar petrificat, i el seu bestiar va
convertir-se en llagostes.
La santa fou portada davant del prefecte de la província Martinià, on va
ésser torturada, encara que va romandre fidel a la seva fe.
Finalment, va ser decapitada pel seu propi pare. Com a càstig, però, un
llamp el matà quan tornava cap a casa i el seu cos va quedar reduït a
cendres.
És patrona dels miners i professions lligades al món del foc, degut a al
llegenda del llamp.

Cristianisme: Santa Prudència
Santa Prudència i la seva germana Praxedis eren filles de Sant Prudent,
deixeble del Papa Pius I.
Les dues germanes es van consagrar a Déu i convertiren la seva casa en
un santuari, on rebien papes, batejaven pagans i ajudaven els pobres.
D’aquí que es presentin com insígnies de virginitat i caritat.

Cristianisme: Santa Rufina i Santa Justa
Justa i Rufina van ser germanes, nascudes a Hispalis. Eren de família
modesta i amb conviccions cristianes, dedicada a l’ofici de la terrissa.
Era costum a la ciutat celebrar un cop l'any una festa pagana en honor a
Venus, rememorant la mort d'Adonis. S'anava pels carrers demanant
almoines per a la festa. En arribar la comitiva a la casa de Justa i Rufina,
aquestes no van voler participar en la festa pagana, contrària a la seva
fe, i van esmicolar la figura de la deessa, provocant l'enuig dels romans
pagans.
El prefecte de Sevilla, Diogenià, va ordenar empresonar-les i les va
incitar a deixar la fe cristiana, amenaçant-les amb el martiri. Les santes
s'hi negaren i van patir diversos turments.
La primera a morir va ser Justa, de la qual van llençar el cos a un pou. Tot
i la mort de sa germana, Rufina no va voler abandonar la seva fe i va ser
condemnada a les bèsties de l'amfiteatre. El lleó, però, s'hi va amansir i
va llepar les mans de la santa. El prefecte, llavors, va manar decapitar
Rufina i cremar-ne el cos.

Cristianisme: Santa Marina
El pare de Marina va ingressar en un monestir, i per no deixar-la sola, ja que
encara era una nena, va resoldre portar-la amb ell ocultant la seva condició
femenina.
Per aconseguir aquest propòsit la va vestir d'home i la va presentar davant la
comunitat, pregant als frares que els acceptessin a tots dos. Amb el nom de fra
Marí la noia va créixer en obediència i observança, prometent al seu pare en el
llit de mort que mai revelaria el seu secret.
Temps després va ser acusada d'haver violat una mossa i ser el pare del fill que
esperava. Marina va assumir la culpa, sense revelar la seva veritable condició, i
fou expulsada del convent. Va viure a partir de d'almoines, rebutjada per tots i
suportant infàmies i vexacions, fins que, commoguts els religiosos davant les
penalitats que patia, la van tornar a acollir de nou al monestir.
Quan va morir, i els monjos amortallaren el seu cadàver, es van adonar de la
injustícia comesa i de la capacitat de sacrifici de Marina, per la qual cosa en
desgreuge van decidir enterrar-la en un lloc destacat del temple monacal.
En descobrir-se l’ engany, la dona que l'havia calumniat va ser posseïda pel
dimoni, però es va salvar després d'acudir al sepulcre de la santa i demanar el
seu perdó.

Cristianisme: Santa Caterina
Santa Caterina fou una jove noble d’Alexandria, que gràcies a la seva cultura i
erudició fou capaç d’enfrontar-se a grans filòsofs i al mateix emperador.
Convertida al cristianisme, va consagrar la seva vida a Déu. Es diu que va visitar
l’emperador romà Maximí, per tractar d’aconseguir la seva conversió. Incapaç de
rebatre els seus arguments, l’emperador va pretendre que un gran nombre de
filòsofs i savis intentessin convèncer-la de l’error de les seves paraules. Lluny
d’aconseguir-ho, molts d’ells es van convertir a la fe cristiana.
La gosadia de la jove cristiana li va costar el martiri, utilitzant una roda amb
punxes, que en entrar en contacte amb la jove es va trencar. Desesperat
Maximí, va ordenar decapitar-la.
Es representa com a princesa reial (coronada i vestida amb túnica i mantell com
les donzelles romanes o seguint la moda contemporània a l'artista), amb un o
diversos dels atributs següents: trepitjant el bust amb cap coronat de
l'emperador (el seu perseguidor), amb la roda dentada i trencada (del suplici),
l'espasa (de la decapitació), el llibre (símbol de la ciència).

Cristianisme: Santa Clara
Clara d'Assís va ser una religiosa i santa italiana. Abandonà la vida acomodada
per convertir-se en seguidora fidel de sant Francesc d'Assís, que va ser el seu
guia espiritual i amb qui va fundar l’ordre de les germanes clarisses.
És de destacar, que fou la primera i única dona en escriure una regla de vida
religiosa per a dones. Els mitjans de vida de les monges són el treball i l’almoina.
Defensava que la millor manera d’apropar-se a Déu era romandre en la pobresa
i les privacions.

