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Exposició Els Treballs en la pandèmia

La Covid-19 ha comportat el confinament de la ciutadania i la hibernació de
l’economia, però aquesta crisi  sanitària, social i  econòmica no ha aconseguit
aturar el paper social del treball  i  el  protagonisme de la classe treballadora.
Tampoc n ha interromput el corrent de la utopia quotidiana del sindicalisme en
la seva cerca per travessar el portal de les velles “normalitats”.

Presentem una mostra artística i cultural on s’expressen les moltes facetes dels
treballs, la lluita i la utopia de les Comissions Obreres en temps de pandèmia

Recull  les  experiències  i  històries,  individuals  i  col·lectives,  que  la  gent
treballadora i el sindicalisme confederal han atresorat durant aquesta etapa de
confinament.  Des  de  la  més  petita  acció  per  tutelar  la  protecció  de  les
treballadores  i  treballadors  del  serveis  bàsics  fins a les accions  de pressió i
negociació que han continuat produint-se al llarg d'aquestes setmanes. Des de
l'atenció i suport a la gent treballadora que ha estat acomiadada o afectada per
un ERTO a la construcció de xarxes de solidaritat en la que s'hagin participat
fins  a  les  accions  i  vagues  convocades  pel  Sindicat,  per  exemple  pels
representants sindicals  de Nissan que han protagonitzat  una vaga indefinida
amb un caràcter inèdit en la història.

Aquesta instal·lació s’articula a partir dels conceptes de treballs, salut, gènere,
igualtat, solidaritat, cultura i sindicalisme. La posada en escena ens trasllada
una sensació de que es tracta d’alguna cosa efímera i fràgil  que s’entreveu.
Està  formada  per   la  Capsa  d’experiències,  materials  produïts  durant  la
pandèmia vinculats al món del treball des de diferents àmbits i que formen part
d’un repositori que ha creat l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya i del que es
mostra una àmplia selecció d’aquestes experiències i per  Solidarts en el que
diferents artistes plàstics de diverses disciplines, col·laboren amb una obra que
des  del  punt  de  vista  artístic  expressa  el  que  ha  estat  passant  al  llarg  de
l’experiència de la pandèmia de la Convid-19  i en la que participen 3 escultors,
Mercè Riba, Jordi Rocosa i Alfredo Sanchez; 2 il·lustradors, Carme Farrerons i
Pere Pich;  2 grafitters,  Uri KTHR & ERIZO i 4 dibuixants de còmics,  Diego
Espinoza, Mar Leo, Marcus Martin i Irina Leo . 

La representació conceptual d’un ‘laberint’ en el que ens introduïm en el seu
interior i del que avui estem buscant la sortida. Al llarg del recorregut i per fora
del perímetre exterior, a través de semi transparències es visualitza, no d’una



forma nítida, totes aquelles intervencions artístiques, missatges i continguts en
format de texts, imatges i vídeo que recull l’exposició.

La instal·lació, realitzada amb bastidors de fusta i panells gràfics,  té una mida
de 3231,1cm. x 951,9 cm. Per realitzar el ‘laberint’ que es pot reduir i adaptar a
l’espai on s’exposa. 

Coordinació:  Rosa  Sans,  Javier  Tébar  i  Juanma  García  (Fundació  Cipriano
García)

Disseny i producció: Espai Visual. Projectes Culturals

Realitzada per Comissions Obreres de Catalunya, amb el suport de l’Ajuntament
de Barcelona. 










