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Trilogia de la Privadesa com un tot 
Sílvia Muñoz d’Imbert 
 
 
Per entendre Trilogia de la Privadesa de Marga Ximenez i Nora Ancarola abans 
hem de parlar de l’MXEspai 1010, ja que com les mateixes artistes expressen, 
el treball que han anat realitzant com a gestores i curadores d’aquesta galeria i 
que va iniciar-se l’any 1999, ha anat inundant el seu projecte creatiu personal. 
 
Nora Ancarola en parla d’aquesta manera: “Paral·lelament a anar configurant el 
projecte MXEspai 1010, la Marga i jo vam anar creant una manera de treballar 
en què el que és personal i el que és privat, el professional i el creatiu, allò 
relacional i allò social es varen anar fusionant.” 
 
De fet, Trilogia de la Privadesa no neix pas amb la intenció de convertir-se en 
una trilogia de bon principi, sinó que és a través del temps i a partir de 
l’experiència, que les autores s’adonen que han generat un treball creatiu que 
respon a unes mateixes inquietuds, dins les quals un dels temes determinants 
serà el tractament dels límits i la dissolució entre espai públic i privat, aspecte 
que es dóna perfectament a l’MXEspai 1010. 
 
L’MXEspai 1010 no és, doncs, una galeria d’art corrent, no es tracta d’un espai 
arran de carrer que permet l’entrada de la multitud que passa per un indret tan 
cèntric com el carrer de la Llibreteria de Barcelona; no és tampoc cap cub 
blanc, sinó que és un pis que conserva tots els elements propis d’un espai 
domèstic, els més característics del qual són potser la cuina i els banys, o les 
divisions en diferents cambres. 
 
Quan entrem a l’MXEspai 1010 ens endinsem dins un espai privat obert al 
públic i és el tractament de temes que difuminen i fusionen aquests dos 
aspectes de la realitat un del motius principals de l’obra de Marga Ximenez i 
Nora Ancarola, com ha estat també històricament un element cabdal per a 
moltes dones artistes. 
 
El binomi dona-casa ja el trobem en les pintures i dibuixos que amb aquest títol, 
Femme-maison, va presentar l’any 1946-1947 Louise Bourgeois, en què 
mostrava una imatge claustrofòbica de la dona en l’entorn domèstic que, a la 
vegada, esdevenia lloc de sociabilització (especialment femenina) i de refugi. 
 
Però el tema de l’espai domèstic com a espai creatiu, expositiu, reivindicatiu de 
la condició i la història de la dona esdevé un tema central en obres amb clara 
consciència feminista de la dècada dels anys seixanta i setanta als Estats 
Units. Un dels exemples més coneguts és Womanhouse (1972), projecte 
organitzat per Judy Chicago i Miriam Schapiro, cofundadores del California 
Institute of Arts (CalArts) i el seu Feminist Art Program. En aquest cas, es feia 
ús d’una casa abandonada perquè una sèrie de dones artistes presentessin els 
seus treballs en cadascuna de les habitacions. Entre les més conegudes 
destaca la instal·lació Nurturant Kitchen, de Susan Frazier, Vickie Hodgetts i 
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Robin Welstch. Kate Walker també va realitzar, inspirada per aquesta proposta, 
l’obra Death of the womanhouse (1974), mentre Martha Rosler presentava 
Semiotics of the kitchen (1975), per posar només uns exemples. Però aquest 
tema ha arribat fins a artistes més contemporànies en el temps, com Eulàlia 
Valldosera i les seves les projeccions de llums i ombres a partir d’objectes 
quotidians, la majoria d’ells de l’entorn domèstic, com l’obra Envasos: el culte a 
la mare (1996). 
 
Un altre element bàsic de Trilogia de la Privadesa que té íntima relació amb 
l’MXEspai 1010 és el seu lligam amb la història, en aquest cas amb una història 
antiga que es remunta a la Barcino romana, al Mont Tàber, a les columnes 
d’Hèrcules (tal com tracten els textos del catàleg publicat arran del desè 
aniversari de la galeria)1. Marga Ximenez i Nora Ancarola conviuen amb un 
llegat antic i s’han servit del símbol i la metàfora de la mitologia clàssica per 
explicar un seguit de temes que s’han convertit en leitmotiv dels seus treballs. 
 
El paper de la dona en el mite ha estat essencial. La dona ha estat veritable 
protagonista del mite; el llibre d’Erika Bornay, Las hijas de Lilith2, n’és un 
exemple ben il·lustratiu. Malgrat que el mite ha estat històricament referenciat 
per l’home, la dona ha estat llar, receptacle i transmissora de missatges 
transcendents i el poder de la figura femenina com a generadora de vida l’ha 
convertida en metàfora de forces creadores i destructives. 
 
A través de Trilogia de la Privadesa, i a partir del mite que pren com a 
protagonista la figura de la dona, Marga Ximenez i Nora Ancarola han treballat 
temes tan transcendents en la nostra vida com silenciats en la societat, temes 
que queden adscrits a l’espai íntim, a la llar, al propi cos, espais tancats que 
esdevenen alhora refugi i presó, temes que es tracten “de portes endins”. Si a 
Sibil·la i a Domus Aurea es fan evidents els antecedents mítics i històrics, 
també s’hi fan a Antikeres, com explicarem més endavant. Aquesta relectura 
dels fets històrics i dels mites també ha estat present en l’obra d’altres dones 
artistes, com el fotomuntatge de Mary Beth Edelson, The Goddess Head 
(1975), la performance 7.000 Year-old Woman, de Betsy Damon (1977) o, 
actualment, en projectes com l’aplicació informàtica Yes or No, The Sphinx, de 
Dora García (2005). 
 
Un tercer i darrer aspecte important de Trilogia de la Privadesa –que ja 
s’allunya del factor de l’MXEspai 1010, si més no de forma directa– és el 
qüestionament dels cànons i la crítica als models socials establerts: a Sibil·la, el 
text d’Elsa Plaza que es llegeix a la instal·lació fa referència a la dictadura del 
cànon de bellesa imposat; a Domus Aurea, la idíl·lica llar on s’ha reclòs i 
confinat històricament a la dona, també queda qüestionada, desconstruïda i 
esdevé escenari de vivències, algunes de positives que fan èmfasi en l’evasió, i 
d’altres de negatives, en què la violència hi és present. A Antikeres es reprèn 
un aspecte que ja havia sorgit dins de Sibil·la i que lliga també amb el cànon de 

                                                 
1 Nora Ancarola i Marga Ximenez (direcció), MX Espai 1010. Catàleg 10 anys, Edició MX Espai, 

Barcelona 2008. 
2 Erika Bornay, Las hijas de Lilith, Ediciones Cátedra. Ensayos de Arte, Madrid 1990. 
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bellesa: la “vellesa” com a dramàtica pèrdua de la “bellesa” acceptada 
socialment, i la malaltia que ens precipita a l’abisme de la inacció i de la 
dependència, contràriament a l’imperatiu actual en què s’imposa l’acció i 
l’autonomia individual i en què sembla que no hi hagi temps per a la cura 
(l’atenció) necessària, ni per a l’acceptació dels processos de dependència. 
 
 


