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PAISATGES
EXPANDITS
Programa d’investigació:

Dones fent paisatge
Territori, turisme, ruralitat i gènere
Casa Planas i Tramuntana XXI impulsen un programa d’investigació i sensibilització al voltant de la representació
visual i simbòlica de les dones pageses i rurals com a reclam turístic, d’un costat, i del seu paper real i gran
aportació històrica a la configuració del paisatge i modelació del territori. Aquesta iniciativa s’emmarca al
projecte “Paisatges expandits”, programa d’anàlisi històric i cultural sobre el territori i el paisatge amb el suport
de la Euroregió.
La missió del projecte específic “Dones fent paisatge” és fomentar una reflexió innovadora sobre el paper de les
dones en la formació, modelació i cura del paisatge i el territori, i confrontar-la amb la imatge i representació que
se n’ha fet de les dones com a reclam turístic emmarcat en un paisatge idíl·lic.
En definitiva, es cerca construir nous relats del paisatge i la identitat cultural des d’una perspectiva de gènere,
relacionada amb l’explotació dels recursos naturals del territori, visibilitzar el rol de les dones pageses en la
modelació del paisatge i el territori i trencar estereotips sobre el paper ornamental tant de les dones com del
paisatge.
Busquem projectes que desenvolupin un exercici artístic i antropològic sobre la dona en el món rural, tant com
força de treball i de transformació del paisatge, com la utilització de la seva imatge i la seva evolució en el temps.
Es treballarà el cas particular de la Serra de Tramuntana, reconeguda com a paisatge cultural de la UNESCO i pel
seu particular paper en la seva participació en els oficis de muntanya, dones caçadores, ramaderes, carboneres,
pescadores i recol·lectores d’oliva. Cal destacar que aquest projecte presenta l’oportunitat de sistematitzar una
informació d’alt valor antropològic, que queda ja poc temps per a recollir, els testimonis de les dones que van
treballar en oficis de muntanya desapareguts avui dia, com la recollida d’oliva artesanal, la caça tradicional, la
pesca artesanal, o l’activitat del carbó.
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INVESTIGACIÓ - ACCIÓ ANTROPOLÒGICA
Premi: 2500 €
Data límit per presentar les sol·licituds: 3 d’abril
Temporització per realitzar la recerca: maig a setembre

Objectius específics:
Analitzar l’ús de la imatge de la dona rural com a reclam turístic i un estudi de gènere sobre el paisatge a Mallorca.
Recol·lecció d’històries de vida de dones que varen exercir oficis de muntanya, visibilitzant la seva contribució a
la construcció del paisatge cultural sustentant la cultura pagesa.
La recerca i treball de camp ha d’identificar i fer un retrat antropològic de l’entorn rural feminitzat de la Serra de
Tramuntana.

Retorn:
Al final de recerca, al final de juny s’espera un mínim de 10 entrevistes així com un document de conclusions de
la recerca.
Participació en una xerrada-col·loqui per presentar els resultats del projecte.

Documents a de presentar:
-CV actualizat (Maxim 2 páginas)
-Carta de motivació (Maxim 300 paraules)
Per presentar la teva sol·licitud envia aquests documents a residenciascasaplanas@gmail.com
Si tens qualsevol dubte pots escriure a aquest mateix correu.

