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«Busquem alternatives 
a la tirania del somriure»
Llicenciada en Antropologia i artista con-
ceptual, Marisa Paituví (Barcelona, 1977)  va 
fundar Oncogrrrls juntament amb la perfor-
mer, activista i investigadora Caro Novella 
(Barcelona, 1976), que és ara mateix als Es-
tats Units ultimant un doctorat.
  
—¿Com es va gestar Oncogrrrls?
—A finals de l’any 2011, quan a Caro Novella 
li diagnostiquen un càncer de mama. Ja ha-
víem fet juntes alguns projectes artístics.
 
—¿Què és una oncogrrrl? Defineixi-la.
—Una dona valenta, determinada, genero-
sa i amb esperit crític que decideix constru-
ir alternatives davant del càncer.

—Aquestes tres erres sonen a enuig.
—Són un so onomatopeic, una espècie de 
grunyit que t’obliga a ensenyar les dents, a 
dissentir. Per altra banda, també volíem en-
viar un missatge de complicitat als movi-
ments de dones punk, com les Riot Grrrls.

—La cultura del llaç rosa les irrita.
—És que no ens representa. Tampoc les nor-
mes imposades durant el tractament: els 
mocadors, el maquillatge, l’alegria…

—Hi deu haver dones que volen apostar per 
això.
—Per descomptat, però per a nosaltres exis-
teix una hipervisualització de la dona amb 
càncer com a lluitadora, una heroïna que 
s’ha de responsabilitzar de la seva pròpia cu-
ració mobilitzant la seva força de voluntat. 
El discurs diu: «L’actitud és el que compta». 

—Ja.
—Caro Novella diu que això és una contra-
dicció que genera molta angoixa. Mentre 
estàs amb el tractament, tot es viu d’una 
manera molt més intensa: reflexions sobre 
la vida i la mort, visites als metges, tracta-
ments que modifiquen el cos. Més que un 
parèntesi és una ebullició vital… També 
passa que el sistema de salut anul·la la teva 
capacitat de decisió.

—¿Per exemple?
—A Oncogrrrls, una de nosaltres, en comp-
tes de reconstruir-se el pit, es va voler fer 
una doble mastectomia, però els metges 
ho consideraven una mutilació que anava 
en contra del codi ètic.

—Abans parlava dels laboratoris d’Onco-
grrrls. ¿En què consisteixen?
—Mitjançant el moviment i el cos, compo-
nem un collage de les inquietuds particu-
lars de cada una de les participants amb la 
finalitat de construir nous imaginaris. No 
cal tenir experiència prèvia en la dansa. 
Una de les assistents va dir una cosa molt 
reveladora en una ocasió.

—Expliqui-ho, sisplau.
—Es va tocar els pits i va dir que, per prime-
ra vegada, se’ls va sentir seus. Ja no eren ni 
els de la seva filla, a qui havia alletat durant 
més d’un any, ni la «casa de la bestiola do-
lenta», ni dels metges, que els examinaven 
com si fossin una peça per arreglar.

—Van fer un vídeo artístic.
—Sí, el vam titular Parèntesi precisament. I 
hi vam voler treballar el significat de l’espe-
ra. (El treball es pot veure a: https://vimeo.
com/68604942).

Informació de tallers i activitats al blog 
https://oncogrrrls.wordpress.com/.

—I, a sobre, contentes.
—La manera de cuidar de la dona que té càn-
cer és no preocupar, no queixar-se. Ha d’es-
tar sempre de bon humor per no molestar 
ni la parella, ni la família, ni els amics, ni la 
societat. Com diu una de les participants en 
els nostres laboratoris, «busquem alternati-
ves a la tirania del somriure». Després hi ha 
la infantilització.

—Expliqui-ho, sisplau.
—Passa amb tots els malalts en general. Els 
metges no expliquen del tot els tractaments 
i les seves conseqüències. ¡Et parlen amb me-
tàfores! Et diuen que et deixis portar. Que 
t’ho prenguis com un parèntesi.
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que és imprescindible a Catalunya 
per mantenir la llengua, la cultura 
i la identitat». Lògicament, a l’escol-
tar això el públic va reaccionar amb 
més protestes. Amb tanta bronca, 
Carme Forcadell va haver d’interve-
nir. La presidenta de l’ANC va aga-
far el micro i va preguntar: «¿Som o 
no som demòcrates?». I va afegir una 
cosa que portarà cua: «Doncs si som 
demòcrates, respectem totes les ide-
es, perquè a la Catalunya que volem 
construir hi ha de cabre tothom, 
pensi el que pensi». I els xiulets van 
cessar. Em diuen que va ser en aquell 
instant quan va començar a funcio-
nar el GPS del nou full de ruta.
 Segons sembla, aquesta ruta té 
una parada al Camp Nou en la final 
de la Copa del Rei de futbol entre el 
Barça i l’Athletic de Bilbao. Em di-

uen que està tot planificat. M’expli-
quen el pla, i me’l crec, perquè té 
sentit, és coherent. Sona l’himne i 
el públic fa una xiulada de les gros-
ses, com la que va rebre Ros. Imme-
diatament després, i des de la me-
gafonia de l’estadi, se sent la veu de 
Carme Forcadell: «¿Som o no som 
demòcrates? Doncs si som demò-
crates, respectem totes les idees». 
Serà un exitàs. Tothom en silenci, 
ja veuràs. Bé, gairebé tothom. Per-
què jo diria que més d’un catalanis-
ta és partidari de xiular l’himne pe-
rò considera una falta de respecte 
xiular l’alcalde de Lleida. La matei-
xa coherència que practiquen els 
polítics disposats a tot per impedir 
la xiulada a l’himne però que estan 
a favor de no respectar el dret a de-
cidir dels catalans. H

¿T
u sabies alguna co-
sa? És que em di-
uen que hi ha un 
nou full de ruta. 
Amb tants fulls, 

se’m deu haver traspaperat. O potser 
és que al final perdrem els papers. 
Em diuen que aquesta ruta va arren-
car fa uns dies, durant la celebració 
de l’assemblea general de l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC) a 
Lleida. Tot va començar quan l’alcal-
de de la ciutat, el socialista Àngel 
Ros, intentava donar la benvinguda 
als presents. Llavors un sector del 
públic va dedicar una xiulada a l’al-
calde. Segons he llegit, un dels pre-
sentadors de l’acte es va dirigir als as-
sistents amb aquestes paraules: «No 
s’ha de xiular. Els catalans som per-
sones obertes. Demano respecte, per 

favor». No m’estranya que escridas-
sessin Ros perquè el seu discurs va 
ser duríssim: «Us agraeixo que hàgiu 
triat Lleida per fer aquesta assem-
blea. Per als lleidatans sempre és un 
honor albergar assemblees i actes, so-
bretot vinculats al debat sobre el fu-
tur del nostre país». Mare meva, a qui 
se li acut deixar anar aquestes coses 
tan tremendes, podent dir una cose-
ta menys arriscada, com prometre 
una declaració unilateral d’indepen-
dència. Quines ganes d’embolicar-se 
que tenen alguns.

El GPS

Però no content amb això, Ros va 
anar més lluny. Va afirmar: «Vull 
agrair a l’ANC la contribució que 
feu a la fortalesa de la societat civil, 

Em xiulen
les orelles
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