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SINOPSI

Barbes de balena fa un recorregut per la vida de la doctora Dolors Aleu i Riera (1857-

1913), la primera dona llicenciada en medicina a Catalunya i a l'estat espanyol. La seva va 

ser una carrera plena d'obstacles, que va anar superant, per exercir una professió 

aleshores vetada a les dones. A partir de la seva figura, també fem memòria de les nostres 

àvies, besàvies..., i reflexionem sobre les dones d'avui en dia. A l'època de la doctora Aleu, 

les dones portaven cotilla, i nosaltres?



 





  

Finalment, ens vam mirar a nosaltres mateixes. En ple segle XXI, després de dècades de 
moviments feministes i fins i tot post-feministes, ens trobem un grup de dones amb ganes 

de treballar juntes i totes compartim una estranya sensació: la cotilla, sembla, no 
és una cosa del passat. Si ens fixem només en l'estètica, actualment no s’estila 

aquell particular artefacte destinat a perfilar (i a deformar) el cos femení per cenyir-lo a uns 
cànons de bellesa concrets, però el cos de la dona continua estant subjecte a cotilles. La 
transformació (deformació?) continua present: ventre pla, més o menys pit, gens de pèl..., 
i també les sabates de taló, les dietes, les faixes o els sostenidors “push up”; tot està 
destinat a aconseguir la imatge que creiem que hem d'aconseguir. Tot plegat ens 
provoca un munt de contradiccions i el sentiment incòmode de no saber fins a quin 
punt les nostres cotilles modernes (no només les estètiques) són decisions pròpies 
o ens han vingut donades. I aquestes contradiccions també apareixen a l'obra: hi ha la 
història de la doctora Aleu, les històries de les «nostres dones» i també hi som nosaltres 
mateixes que, transformades, ens hem tancat entre quatre parets de vidre per tal de ser 
mirades, però també per poder observar i comentar-ho tot. 

 

Sobre la situació de la dona a la seva època, la doctora Aleu afirma a la seva tesi doctoral: 

“No hemos salido de la esclavitud; lo que se ha hecho en el 

transcurso de los siglos ha sido cambiarla de aspecto, 

endulzarla, hipocritizarla.” Davant d'aquestes paraules, nosaltres hi hem posat 

un mirall i ens hi hem vist reflectides. 



  



  





 

 








