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En una casa. Genealogia del treball de la llar i les cures
és un projecte de l’antropòloga i investigadora
social Alba Herrero i de l’artista i il·lustradora
Ana Penyas, Premi Nacional de Còmic 2018,
que aborda l’organització social de les cures, les
transformacions recents i la situació actual del
treball en la llar. Alba Herrero ha treballat des

Ana Penyas, Bandeja de plata (Safata de plata), 2022.
Cortesia de l’artista

de l’etnografia; Ana Penyas ha transformat en
imatges allò que af lorava de les entrevistes que
ambdues han realitzat juntes i de l’arxiu que han
recopilat al llarg de la investigació.
El resultat és un treball teòric i de camp de·
senvolupat entre la narració gràfica i la investi·
gació social a partir del testimoni, el relat coral,
les veus i l’experiència de vida de treballadores
de la llar i ocupadores. «En una casa» és també
l’espai en el qual es desenvolupa aquest treball i
és la resposta que moltes treballadores de la llar
donaven en els anys setanta quan els preguntaven
on treballaven.
Fanzine Derechos y dignidad.
Trabajadoras del hogar y los cuidados, 2022
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Ana Penyas, Cinco albaricoques
(Cinc albercocs), 2022. Cortesia de l’artista

L’exposició recull tres processos de treball
entrellaçats, fruit d’una mateixa investigació:
l’obra gràfica d’Ana Penyas, el relat coral resul·
tat de la investigació i el fanzine de creació col·
lectiva Drets i dignitat. Treballadores de la llar i les
cures, realitzat per un grup de 14 treballadores
del sector en el marc del projecte.

Ana Penyas, Interna, 2021 (en col·laboració amb
Territorio Doméstico). Cortesia de l’artista
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Cartell de la pel·lícula ¡Cómo está el servicio!
(1968), dirigida per Mariano Ozores.
Biblioteca i Centre de Documentació IVAM,
Generalitat

L’exposició traça una genealogia sobre
les condicions materials, simbòliques, socials
i polítiques en les quals aquest treball s’ha dut
a terme en l’últim segle. Posar el focus en ell,
així com en les diferents formes en què ha sigut
nomenat —serventa, empleada de llar, treballa·
dora de llar—, revela transformacions vinculades
al model de dona, les configuracions familiars

Ana Penyas, El juicio (L’judici), 2021
(en col·laboració amb Territorio Doméstico).
Cortesia de l’artista
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El rang temporal fa que les vivències de
les unes i les altres diferiren considerablement.
També les procedències són diverses: moltes
de les dones entrevistades que es van dedicar a
aquest treball durant el franquisme provenen de
pobles de Conca o d’Andalusia i també de pobles
valencians. Una vegada en democràcia, es troben
dones provinents tant de la desindustrialització,
en aquest cas de la comarca del Comtat, com de

Ana Penyas, La voz (La veu), 2021
(en col·laboració amb Territorio Doméstico).
Cortesia de l’artista

i les relacions de poder o l’estructura social en
general. En total, es van realitzar 23 entrevistes
a 35 dones, nascudes entre 1930 i 1997, encara
que han sigut moltes més amb les quals s’han
mantingut converses informals.

Fasquelle, Solange : Conchita et vous. Manuel pratique
à l’usage des personnes employant des domestiques
espagnoles. Albin Michel, París, 1968. Biblioteca
i Centre de Documentació IVAM, Generalitat

Ana Penyas, Frente Popular, 2021.
Cortesía de l’artista

Il·lustració digitalitzada a partir
d’un Original de Petra, criada para todo.
©Hereus de Josep Escobar
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Fanzine Derechos y dignidad.
Trabajadoras del hogar y los cuidados, 2022

Ana Penyas, La mirada, 2022.
Cortesia de l’artista

queda dit entre línies i que el dibuix ens permet
tornar a traure a la llum i sacsejar els imaginaris
i estereotips entorn al subjecte de la treballadora
de la llar.

diversos països, especialment d’Amèrica Llatina,
però també de Rússia o de Bulgària. L’amplitud
del ventall temporal, geogràfic i cultural ampli·
ava les capes de complexitat per l’heterogeneïtat
de contextos, d’experiències, de lògiques, de
percepcions i de llengües que entraven a formar
part d’un mateix diàleg.
La proposta expositiva i gràfica s’organitza
entorn d’aquesta línia temporal en la qual les his·
tòries de vida i les diferents situacions avancen
segons l’esdevenir històric i social. Una propos·
ta en la qual el poètic s’entrecreua i juxtaposa
amb l’arxiu. Un dibuix que mescla el collage i
la imatge fotogràfica per a proposar nous signi·
ficats que el desprenen de la seua representació
naturalista. Ací, les experiències de vida i la ficció
s’entremesclen per construir imatges capaces
de representar les contradiccions, els silencis
i l’invisible. Allò del què no es parla però que
Ana Penyas, La cena (El sopar), 2022
Cortesia de l’artista
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Ana Penyas, Procesos migratorios (Processos migratoris), 2022. Cortesia de l’artista

En una casa proposa un diàleg entre l’etno·
grafia i la creació artística, transita entre totes
dues i cerca ampliar la memòria col·lectiva, subal·
terna, a partir de l’experiència de treballadores
i ocupadores. Planteja una relectura oberta sobre
la capacitat que tenen les imatges, en aquest cas
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en relació amb els relats i les experiències prò·
pies, per a trastocar imaginaris, per a ampliar la
mirada crítica sobre el passat, les trajectòries
de l’organització col·lectiva i de reivindicació de
drets i condicions de treball dignes i per a pre·
guntar-nos per futurs possibles i desitjats.
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Les obres de l’exposició han estat cedides per Bi·
blioteca Nacional de España, Biblioteca y Archivo
Acción Católica de Salamanca, Fundación Lucio
Gil de Fagoaga, Hemeroteca Municipal de Valèn·
cia, Agència EFE, Archivo histórico de CCOO
d’Andalusia, Archivo de Historia del Trabajo de la
Fundación 1º de Mayo, Centro de Documentación
«Maite Albiz» de Bilbao, Associació intercultural
de Professionals de la Llar i les Cures, José Antonio
Jiménez Cubero, Sergi Escobar, Juana Dolores
Casanova i Ana Penyas.
En l’exposició es reprodueixen fragments
que provenen de les entrevistes realitzades. Aques·
tes es reprodueixen a l’idioma original per tal de
respectar l’oralitat i les formes d’expressió pròpies
de cadascuna. En una casa: Carmen C., Pepa C.,
Isabel U., Cándida A., Catalina S., Mari Carmen B.,
Rosario S., Amparin R., Mª Ángeles S., Amparo H.,
Carmen M., Pilar S., Pilar G., María Amapro F.,
Mª Carmen J., Arabella L., Paqui A., Pura B.,
Maribel C., La Gazpacha, Valentina D., Pepa G.,
Cristina C., Amparo M., Pili G., Carmen G. Q.,
Mari G. Q., Amaparo E., Paqui G. Q., Severina I.,
Ana D., Marcela B., Emy M., Lichi D. i Gala C.
El fanzine Derechos y dignidad. Trabajadoras del
hogar y los cuidados és el resultat d’un procés col·lectiu
realitzat per un grup de treballadores de la llar i cures
en el marc del projecte En una casa. Genealogia del
treball de la llar i les cures: Arabella Lozada Jaramillo,
Isabel, Joana Martins, Laura Esther Liberio Alaua,
Alicia Diaz Ruiz Diaz, Malika Oucheitachn, Maria
del Carme Herrera Andrade, Mari Carmen Jiménez
Alcaide, Mariya Laleva Duhteva, Matildita Cruz,
Octavina Álvarez, Severina Stefanova Ivanova, Sonia
Elvira Segura Figueroa, Vanya Kirova Yordanova.
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ACTIVITATS
Presentació de l’exposició a càrrec de la directora
de l’IVAM, Nuria Enguita, de l’artista, Ana Penyas,
la investigadora social, Alba Herrero, i les treballadores de la llar i les cures, Marcela Bahamón i Diana
Isabel Cruz.
Data: 10 de novembre 2022, 19 h
Lloc: Auditori
Presentació de la publicació En una casa. Genea
logia del treball de la llar i les cures.
Data: 21 de desembre 2022
Lloc: Auditori

PUBLICACIÓ
Amb motiu de l’exposició l’IVAM edita un catàleg que inclou textos d’Alba Herrero, Andrea Soto
Calderón, Eider de Dios, Marcela Bahamón i de
la directora de l’IVAM, Nuria Enguita, juntament
amb imatges de les obres d’Ana Penyas incloses
en l’exposició i una important selecció de material
documental. La publicació estarà disponible en la
recepció del museu i a través de la botiga en línia:
https://tienda.ivam.es/

Contacte:
Departament de Comunicació
comunicacion@ivam.es
T. 963 176 600

