
PARLEN LES PADRINES

Les meves dues padrines es deien Pepeta. Una era de Balaguer i 
l’altra del Palau d’Anglesola. La primera va morir quan la meva 
mare era molt jove. L’altra, la vaig tenir molts anys a prop i va 
poder conèixer els meus fills i també d’altres nets.

Durant el meu primer embaràs, quan l’anava a visitar, sempre em 
feia alguns comentaris sobre com era ser mare a la seva època. Un 
dia m’explicava que a ella “li provava molt bé el criar”, referint-se 
al bé que es trobava quan es quedava embarassada; un altre, que 
entre els parts “mai se li van assecar els pits” ja que sempre va tenir 
llet... i d’altres petits tastets sobre com s’ho havia fet per criar no 
un, ni dos, sinó cinc fills durant els anys quaranta i cinquanta del 
segle passat.

Aquestes anècdotes em deixaven sempre molt intrigada, amb 
ganes de saber-ne més, ja que m’evocaven una època i una manera 
de viure la maternitat molt diferent de l’actual. Però era difícil 
estirar el fil ja que les converses acabaven anant per d’altres cos-
tats. Fins que un dia vaig decidir-me a fer una llarga trobada amb 
ella per tal que m’expliqués com havia estat la seva joventut, i 
en concret com va viure l’etapa de la maternitat i la criança. No 
n’havíem parlat mai amb tranquil·litat i sabia que hi havia molts 
fils per estirar.

La vaig anar a veure una tarda i va compartir amb mi moltes his-
tòries. Algunes les havia escoltat en alguna sobretaula, d’altres no 
les havia sentit mai i tampoc ella les havia explicat a ningú. 

Després van venir més converses amb d’altres padrines del meu 
entorn, que em van obrir la porta de casa seva i de la seva intimi-
tat per relatar-me, amb llums i ombres, com van fer de mares a 
mitjans del segle passat.
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Durant aquelles dècades casar-se, tenir fills i cuidar la família era 
el destí de la gran majoria de dones. Ho van fer en circumstàncies 
sovint molt dures, sense haver rebut cap tipus d’educació sexual 
i amb molt poc coneixement sobre el seu propi cos. A més, moltes 
experiències es vivien en soledat o eren compartides només en veu 
baixa dins de les parets de la llar.

En aquest llibre recopilo les confidències que em van fer les dones 
que vaig anar entrevistant durant tot un any, totes àvies d’entre 
vuitanta i noranta anys de les comarques de Lleida. En total, sis  
padrines, sis testimonis que aquí cobren vida il·lustrats per  
sis artistes diferents: la Clara Tanit, la Lorena Rivega, l’Alba Feito, 
la Isabel Vila Caballero, la Laia Arqueros i la Tinta Fina.

Aquestes són algunes de les vivències que les padrines em van 
explicar al preguntar-los sobre la seva maternitat. Però cada 
casa és un món i per tant n’hi ha moltes més. Per a descobrir-les 
només cal que les preguntem a les nostres padrines, a les nostres 
mares, a les dones de la nostra família. Conèixer les seves experi-
ències ens ajuda a entendre quin tipus de dones som avui i quin 
tipus de mares volem ser.

Que parlin, doncs, les padrines!

Mariona Visa
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MARIONA VISA BARBOSA 
Lleida, 1979 

És llicenciada en Comunicació Audiovisual 
per la Universitat Pompeu Fabra, doc-
tora en Comunicació Social i professora 
del grau en Comunicació i Periodisme 
Audiovisuals a la Universitat de Lleida. 
Durant la seva formació ha realitzat estades d’investigació 
a la Université de Lausanne, Suïssa, i a la University of Bath, 
Anglaterra. És membre del grup d’investigació TRAMA, grup de 
recerca en transformacions en els mitjans audiovisuals i les seves 
implicacions en el desenvolupament polític, cultural i social. Al 
llarg de la seva trajectòria de recerca ha escrit diversos articles 
acadèmics i assajos sobre la representació de la maternitat als 
mitjans de comunicació, com Madres en red (Visa, Crespo, 2014), 
Padres y madres en serie (DD.AA., 2015) i La representación de 
la maternidad en la ficción contemporánea (DD.AA., 2020). L’any 
2019 va coescriure el llibre solidari autobiogràfic Tenim un cor per 
a tu (Gubau, Visa, 2019), del qual se n’han publicat tres edicions.
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CLARA-TANIT ARQUÉ CARDONA 
Girona, 1981 

És il·lustradora i dibuixant especialitza-
da en Relatories Gràfiques. Provinent del 
món del disseny i la il·lustració, s’ha de-
dicat sobretot al còmic. Ha publicat dues 
novel·les gràfiques a l’editorial Astiberri: 
¿Quién ama a las Fresas? i Wassalon, gràcies a la qual va ser no-
minada a Autor Revelació al Saló Internacional de Còmic de Bar-
celona 2008.

Ha treballat per al suplement “Què fem?” de La Vanguardia i 
com a freelance per a publicitat i il·lustració infantil. Les seves 
dues passions, la comunicativa i l’artística, conflueixen en el món 
del Graphic Recording i la Facilitació Gràfica. Com a Graphic Re-
corder ha treballat per a l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut de 
Ciències del Mar de Barcelona i el projecte europeu LifeMontser-
rat entre d’altres.
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LORENA RIVEGA 
Lleida, 1993 

Dibuixa des de ben petita i sempre li ha 
interessat la il·lustració, el còmic i l’ani-
mació. És tècnica superior en Disseny i 
Il·lustració per l’EAM Leandre Cristòfol 
de Lleida i graduada en Belles Arts per 
la Universitat de Barcelona, on s’especialitza en el gravat. Exer-
citant un imaginari de tendències oníriques, crea escenes a mig 
camí d’allò familiar i del subconscient, en una combinació de re-
ferents domèstics i personals en entorns salvatges i d’arquitectu-
res mítiques, on l’artista explora la noció del canvi i la transició. 
El seu treball s’ha mostrat a l’Ó! Galeria de Porto, a Portugal, i The 
Barrio Tattoo i El Beat Bar de Lleida, entre d’altres. També ha par-
ticipat en el núm. 1 de la revista de còmic Forn de Calç d’Extinció 
Edicions. Actualment treballa com a il·lustradora freelance i en 
la seva obra personal.
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ALBA FEITO 
Uvieu, 1989 

Va estudiar Belles Arts a la Universitat de 
Barcelona i un màster de filosofia con-
temporània a la Universitat Autònoma 
de Barcelona. El seu dibuix és un exercici 
simbòlic de comunicació i experimenta-
ció. A més dels estudis, la seva pràctica artística ha estat modela-
da per la col·laboració en diversos projectes culturals comunita-
ris com Can Batlló o La Escocesa.

Va participar en gran quantitat de fanzines propis com La casa 
menguante i col·lectius, com Nenazas. Els seus dibuixos han 
il·lustrat articles de revistes com La Maleta de Portbou o Vice, 
cobertes de llibres amb Galaxia Gutenberg i Antipersona, infinitat 
de ceràmiques, teles, tatuatges i fins i tot un curt d’animació: Oro 
Rojo, de Carmen Gomila. Ha participat en diverses exposicions 
col·lectives i ha impartit tallers en institucions culturals com el 
MACBA de Barcelona, la Tabakalera de Donosti o Las Naves de 
València.
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ISABEL VILA CABALLERO 
Blanes, 1983 

Va estudiar Art Gràfic a l’Escola Joso i 
després el Grau Superior en Il·lustra-
ció a la Llotja de Barcelona. També tota 
tècnica que tingui oportunitat d’apren-
dre en tallers o cursos, com serigrafia, 
monotip i gravat. Ha col·laborat en nombroses exposicions com 
ara “We don’t need another hero” a El Diluvio Universal, “Do-
nes que parlen de dones” al centre cultural de la Sagrada Famí-
lia a Barcelona, “Homenaje a Pascuala Corona” a Mèxic D. F., i 
fanzines com El Fresquito o Meconio. Ha creat contingut visual 
per a XConfessions d’Erika Lust. També ha treballat la il·lustra-
ció editorial per a publicacions com Cuentos para el andén o The 
Morran Book Project entre d’altres. Ha tingut la sort de veure la 
seva feina exposada al International Film Festival, La Guarimba, 
a Calàbria, Itàlia. Les seves petites històries narrades en vinye-
tes han estat repartides en diferents botigues com Espai Brut de 
Barcelona i també ha impartit tallers de tècniques experimentals 
entre Barcelona i Blanes, Print Workers Barcelona, Koarty i El Ta-
lleret a Blanes, entre altres.
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LAIA ARQUEROS CLARAMUNT 
Almeria, 1985 

Resident a Barcelona des de 2008, és lli-
cenciada en Belles Arts per la Universitat 
de Granada i especialitzada en narració 
visual entre Brussel·les, l’Escola Massana 
i l’Escola Eina de Barcelona. Desenvolupa 
la seva activitat artística entre la il·lus-
tració, el gravat, la ceràmica i projectes multiformat i híbrids. La 
seva cerca se centra en el diàleg entre disciplines, la perspectiva 
de gènere i l’experimentació. Des de 2018 imparteix classes com a 
docent en l’àmbit de l’edició, les arts gràfiques i la narració visual 
expandida en el Grau Universitari en Arts i Disseny de l’Escola 
Massana de Barcelona.

Com a il·lustradora ha treballat tant amb editorials i mitjans na-
cionals com internacionals (Nova York Magazine, Ajuntament 
de Barcelona, Penguin Random House, Lunwerg Editors, Blackie 
Books, La Galera, La Bella Varsòvia, El Gaviero Edicions o Norma 
Editorial). També en projectes d’autoedició com Fanzine Bulba-
saur, Els Arxius de Beauvoir o Tropèl Il·lustració. La seva obra ha 
estat exposada en galeries i institucions nacionals (Almeria, Gra-
nada, Sevilla, Madrid, Barcelona o Bilbao) i estrangeres (Nova 
York, Holanda, Mèxic, l’Argentina, el Canadà).

Entre els seus guardons destaquen el Premi Nacional Injuve a la 
Creació Jove en Il·lustració (2012) i el Premi Junceda d’Edició pel 
seu treball de directora artística en el videojoc Astrå (2016).
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TINTA FINA (NURIA INÉS HERNÁNDEZ) 
Barcelona, 1987 

És llicenciada en Belles Arts per la Uni-
versitat de Barcelona, on posteriorment 
també va cursar un màster en produc-
cions artístiques i investigació. Actual-
ment compatibilitza la docència a l’Escola 
d’Arts Visuals del Prat de Llobregat, on 
viu, i la relatoria gràfica en iniciatives com els tallers de mediació 
educativa al MACBA “Copia, dibuixa i distribueix” o el programa 
d’Interseccions al Prat de Llobregat. El 2019 va participar en la 
Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, Argentina, gràcies a una es-
tada de dos mesos al centre d’art Recoleta convocada per Hangar. 
L’any 2018 va rebre un dels premis d’art de la sala d’art Jove de la 
Generalitat pel projecte “Canción para Consuelo” i també amb 
aquest projecte va poder participar d’una estada a Corniolo Art 
Platform, a Florència, Itàlia. Sovint participa en projectes d’altres 
artistes o col·lectius com a relatora gràfica, és el cas del projecte 

“Mèdiums” del col·lectiu DU-DA, “Els enemics del poble i l’infern” 
de Lluc Mayol o “Implosió impugnada 26” de Rafael Tormo, entre 
d’altres. En el terreny del còmic va dibuixar La importancia de 
ser Rosa amb guió de M. Ángel Blanca (Editorial Barrett, 2017).
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