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Hi ha una història d'una dona que  
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“There is a story about a woman who goes into labor when the attending physician is tired. There is a story about a woman who 
herself was born too early. There is a story about a woman whose body clung to her child so hard they cut her to retrieve him. There 
is a story about a woman who heard a story about a woman who birthed wolf cubs in secret. When you think about it, stories have 
this way of running together like raindrops in a pond. Each is borne from the clouds separate, but once they have come together, 
there is no way to tell them apart”.  
 

Her body and other parties, Carmen Maria Machado 
 
Hi ha una història d’una dona que/ Hay una historia de una mujer que/ There is a story about a woman who és un 
projecte que relaciona i subverteix diverses imatges i narratives al voltant d'una dona encavalcada damunt d'un home, 
icones que prediquen la por i l’odi envers la figura de la dona. Aquestes històries i imatges apareixen en llocs i 
contextos molt diferents; com a acusacions en judicis per bruixeria de l'època moderna, en llegendes europees 
d'Època Medieval i també en el context de la comunitat negra del sud nord-americà, o a la història de Fil·lis i Aristòtil, 
un conte cautelar medieval d'origen asiàtic, que s’escampa, com un bolet, arreu d’occident, produint una inacabable 
iconografia, i que adverteix contra la dona i les seves argúcies seductores.  

 
Hi ha una història d’una dona que es reapropia d'aquesta icona d’odi, juga amb la ironia que des d'una perspectiva 
crítica i contemporània la imatge desencadena, i reflexiona al voltant de com es produeixen, viatgen, s'escampen i 
sobreviuen les històries, de quins imaginaris construeixen i de quines idees, intencions i temors carreguen. 
 
Witches come in at night an ride yuh too (2020) és una instal·lació que contraposa imaginari visual de desenes de 
representacions de la història de Fil·lis i Aristòtil (que daten del segle XII al XX), amb fragments de transcripcions de 
judicis per bruixeria en els que, sovint en primera persona, homes diversos acusen dones d’haver-los muntat o 
expliquen com han sigut cavalcats per bruixes.  

 
Una dona que és (2020) una peça de vídeo feta a partir de clips de Youtube de dones d’arreu del món muntant ases, 
on s’explica la llegenda “Les bruixes del pla de les Arenes”, conte que va desencadenar aquesta investigació i projecte.  

 
Llegir dret com un cavall (2020) és la instal·lació d’un text creatiu que repensa l’imaginari i les històries que han format 
part del procés de recerca, alhora que converteix el visitant/lector en cavall. 
 
 
El treball d'Irene Solà (Malla, Barcelona 1990) investiga la construcció, els usos i les possibilitats de la narrativa i el storytelling, des 
d'un context històric i popular, fins a la contemporaneïtat, entrellaçant art i literatura. 
 
Irene Solà és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, i va obtenir un Màster en Literatura, Cinema i Cultura 
Audiovisual a la Universitat de Sussex. Els seus textos i obres han estat exposats i llegits en la Whitechapel Gallery i el Jerwood Arts 
Centre de Londres, al CCCB, el Bòlit de Girona, el MAC de Mataró, ACVIC, a la Galeria JosédelaFuente (Santander), a Espai 
Cultural Rizoma ( Celrà), la Bianyal (Vall de Bianya), la Sala d'Art Jove, Can Felipa, Cinemes Zumzeig oa la Biennal Europea d'Art 
Contemporani JCE, entre d'altres. 
 
Ha rebut el Premi Cálamo Una altra Mirada 2020, el Premi Anagrama 2019 per la seva novel·la Cant jo i la muntanya balla, el Premi 
Documenta 2017, i una de les beques Barcelona Producció - La Capella 2017, així com una de les ajudes a la creació literària de el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Beca Art Jove o la Beca Ciutat de Vic. 
 
A l'octubre de 2018 va ser resident al Alan Cheuse International Writers Centre de la Universitat George Mason (Virgínia), a la tardor 
de 2019 va ser resident a Art Omi - Ledig House (Nova York) ia principis de 2020 a la Fundació Santa Maddalena (La Toscana) 
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Llistat d’obres en exposició  
 
Sala 1 
 
Phyllis and Aristotle, 2020 
(Ref. Imatge: Hans Baldung, Aristotle and Phyllis, 1515.  Kunstmuseum Basel) 
Mural. Tinta negra sobre paret 
280 x 230 cm. 
(mesures variables) 
Ed 1 + 1 PA 
 
You can always tell, 2020 
(Ref. Imatge: Master of the Judgment of Paris, Aristotle and Phyllis, 1440. Museo Stibbert, Florencia) 
Díptic 
Impressió digital en color alta qualitat sobre PVC expandit  
Enmarcat 
41 x 45 cm. + 41 x 61 cm. 
Dimensions totals: 41 x 110 cm. 
Ed. 3 + 1 AP 
 
Sala 2 
 
Witches come tonight, 2020 
Instalació 
Impressió digital color sobre paper  
Dimensions variables 
Exemplar únic 
 
Llegir dret com un cavall, 2020 
Instal·lació. Impressió digital B/N sobre paper A4 
30 x 119 cm. 
Ed. 5 
 
Sala Mini-cinema 
 
Una dona que, 2020 
Video, color so 
16 min 50 seg 
Ed. 3 +1 PA 


