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LES DONES DEL FELPUDO

El felpudo és aquella catifa gruixuda, rugosa i robusta que es col·loca a l’entrada d’una casa, per netejar la sola de les saba-
tes abans de passar a dins. El “BENVINGUTS” és una cosa molt absurda que hi hem afegit, ja que és la persona que obre la 
porta la que realment et dona la benvinguda i no una estora. L’objectiu d’aquest utensili és, per tant, no embrutar una casa. 
Anem bé.

I això és el que els interessa a “Les dones del felpudo”: no embrutar la casa. Perquè a elles, no els agrada netejar. Formen 
part d’un nombrós grup de dones a les quals no els ha funcionat aquesta organització patriarcal amb tradició androcèntrica 
que va impulsar l’obligatorietat de la reclusió de la dona en el rol de mestressa de casa i sense llibertat d’elecció. Amb la 
igualtat (que realment no es compleix), molts homes s’han adonat de l’error, perquè a ells tampoc no els agrada netejar! 
Veritas et aequitas.

Aquesta exposició reuneix prop d’una vintena de dones que van decidir agafar la paella pel mànec (una altra expressió 
masclista!) i van dissenyar tota mena de sistemes d’economia i neteja domèstica. Des de la calefacció de gas o la caldera 
elèctrica fins a sistemes de neteja integrals o electrodomèstics grans i petits, com la nevera, el forn, la planxa o el rentavaixe-
lla. I també grans invents que, avui en dia, controlen aquests sistemes, com el cas del wifi (el meu Roomba va amb wifi!).

Benvinguts al món de les enginyeres enginyoses, “Les dones del felpudo”.
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Sandra Uve és l’autora d’aquesta exposició i del projecte “Superdones, superinventores, supercientífiques”. És graduada 
en Arts i Oficis Artístics per l’Escola Superior de Disseny Llotja de Barcelona. Treballa d’il·lustradora, escriptora, educadora 
i divulgadora científica.

El llibre Supermujeres, superinventores (Planeta, 2018) ha estat un referent educatiu en escoles, instituts i universitats.

La seva obra pictòrica s’ha mostrat en espais expositius com l’Arts Santa Mònica de Barcelona, el Condestable Civivox de 
Pamplona i el Centre Francesca Bonnemaison. 

ESPAI CASINET. Plaça de la Llibertat, 17. 
Dijous i divendres, de 17 a 20 h. Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h.

CASA DE CULTURA. Passeig de Prat de la Riba, 16. 
De dimarts a divendres, de 16 a 20 h. Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Diumenges i festius, 
de 10 a 14 h. Horari d’estiu (juliol i agost): De dimarts a dijous, de 17 a 21 h. Divendres i dissabte, 
de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. Diumenges i festius, de 10 a 14 h.

Més informació: 
cultura@elmasnou.cat
Tel. 93 557 18 51
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