
 

TEXTURANT FEMINISMES 

Ulls Sadolls i Los Oficios Terrestres 

Del 4 al 10 de juny / 2014 

 

Donar textura a les nostres pràctiques és anar una passa més enllà com a teixidores de 

xarxes. Es tracta d'anar filant prim, triant creus, punts detrobada, habitant dissidències 

i enfortint la construcció col·lectiva de llocs d'enunciació entrellaçats.  

Un text és més que un discurs, també són els seus materials, les experiències que el 

construeixen, la memòria llarga i els desitjos que l'acompanyen. Així, els textos 

conformen un teixit complex, un arte/facte, un relat que es fabrica des de moltes veus, 

identitats i contextos diferents.  

Teixir ve de l'arrel <webh> que significa "tela d'aranya". En alemany <weben> per 

teixir, i <Webern> per l'aranya que esdevé teixidora. En anglès, <web>... tela, teixit... 

i ens arriba del grec <hypnos>, <hyphé>, <Hyphaino>, una vegada més, per 

anomenar tela, teixit, teixir. I en sánscrito <ybhnati> resumeix l'acció "jo nuo", per 

tornar al grec <hybnos> "himne"... anomenant un teixit sonor on es fa present el cos. 

Els cossos que donen textura a les veus.  

Per tot això "Texturant Feminismes" convida a l'exploració de les veus que habiten els 

cossos i són elles mateixes cos, tornant-se teixit i textura d'unes narratives que 

difuminen les fronteres de com anomenar les nostres experiències.  

 

https://www.facebook.com/losoficios.terrestres


PROGRAMA 

 

Dimecres, 4 de juny. 18:00h 

Presentació del llibre PornoBurka amb na Brigitte Vasallo 

Jardins de la Misericòrdia. Via Roma, 1. Palma. 

Més informació http://perderelnorte.com/ 

 

 

Divendres, 6 de juny. 18:00h 

Lectura dramatitzada “Cómo agitar el mar debajo de tu falda” i zine/plaquette 

“Síntoma”amb na Macky Chuca 

Jardins de la Misericòrdia. Via Roma, 1. Palma 

 

Dissabte, 7 de juny. 13:00h 

Jam poètica. Micro obert!! 

Amb la següent "banda poètica/suport" 

Teresa Hita 

Laia Martinez Lopez 

Maria Victòria Secall 

Daniel Martínez Bauzá 

Enrique Urbano 

Patxi Zabalgo 

Ángels Cardona 

Mayte Albores 

Navarro Durruty 

Lorena Betina Durruty 

Tomeu Ripoll Moyá 

Máximo Fernández Riera 

I per descomptat, totes les persones que vulguin sumar-se a la proposta! ...  

Jardins de la Misericòrdia. Via Roma, 1. Palma. 

https://www.facebook.com/brigittevasallo
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fperderelnorte.com%2F&h=cAQETwXVG&enc=AZPSKxTFkONyek_OaI057Xsflmx_yqKN8NP3Cx1nyPdGqBJW2idOt0s_jVuz09avc2Q&s=1
https://www.facebook.com/macky.chuca
https://www.facebook.com/xcerezhita.crystalx
https://www.facebook.com/laiaMaLo
https://www.facebook.com/mariavictoria.secall
https://www.facebook.com/daniel.martinezbauza
https://www.facebook.com/enrique.urbano.520
https://www.facebook.com/patxi.fernandezzabalgo
https://www.facebook.com/navarro.durruty
https://www.facebook.com/Lorena.betina
https://www.facebook.com/tomeu.ripollmoya
https://www.facebook.com/maximo.fernandez.riera


 

Dissabte, 7 de juny. 18:00h 

1a presentació del llibre “Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos” amb na 

Miriam Solá i n’Elena Urko. 

Jardins de la Misericòrdia. Via Roma, 1. Palma. 

Més Informació http://transfeminismos.wordpress.com/ 

 

Dilluns, 9 juny. 19:00h 

2a presentació del llibre “Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos” amb na 

Miriam Solá i n’Elena Urko. 

Café a Tres Bandas. Plaça Barcelona, 20 baixos. Palma. 

Més Informacióhttp://transfeminismos.wordpress.com/ 

 

Dimarts, 10 de juny. 19:00h 

Post-Op. Presentació dels projectes Piratte i Pornortpedia. 

Edifici Sa Riera. UIB. Palma. 

Si vols saber-ne més del projecte, accedeix a la seva web http://postop-

postporno.tumblr.com/ 

 

No pots faltar! T'estarem esperant!  

 

http://ullssadolls.wordpress.com/programa-texturant-feminismes-juny-2014/ 

 

http://www.losoficiosterrestres.com/ 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftransfeminismos.wordpress.com%2F&h=dAQHrDeGh&enc=AZM5EVJaoYA4W5vacQ8JkkcU3JXG5PG3oQbAbm1NMSIFWpzEXmIenfEHHZYpyztMmYQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftransfeminismos.wordpress.com%2F&h=GAQEh9s4T&enc=AZOxoatNgG_gis4j7iq88Dr336iVICOdiVE5VvWq9UTX73r2xAHS9MnSrUZhB3kpn00&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpostop-postporno.tumblr.com%2F&h=PAQFz94MJ&enc=AZOiVbRHtd6lyXki9G6ZpuhopaO7a8UdO3z3r15OkYoeibAU8myPmhuvAhUghFcjT6c&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpostop-postporno.tumblr.com%2F&h=PAQFz94MJ&enc=AZOiVbRHtd6lyXki9G6ZpuhopaO7a8UdO3z3r15OkYoeibAU8myPmhuvAhUghFcjT6c&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fullssadolls.wordpress.com%2Fprograma-texturant-feminismes-juny-2014%2F&h=IAQHTQyhH&enc=AZPL7hQwFvkD8jyNHVspnNTFG92XRLDbZm1YkvWsqOpfhc_n9PQditJYHF2gcS7mt_o&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losoficiosterrestres.com%2F&h=6AQH8pAuL&enc=AZO_GnPHS30Etf5fLadTWa5xPoPRuOByYSdIxWIayaGkbCRNyr2T3UuykOxRIaOViQ4&s=1

