
PLURALS EN FEMENÍ
_SORORITATS

El terme sororitat, format a partir del mot llatí sŏrŏr, ōris ‘germana’ i el sufix -itat, 
amb el sentit de ‘qualitat’, es refereix, segons el diccionari de l’Institut d’Estudis 
Catalans, a la relació que s’estableix entre dones basada en motius ètics, socials 
i emocionals. 

El concepte té el seu precedent en les complicitats femenines de temps passats, 
quan les dones es donaven suport, compartien experiències, interessos i 
preocupacions en espais familiars i laborals. El lligam estret que s’establia entre 
les dones, basat en la solidaritat i la generositat, era necessari per tal que 
poguessin complir amb la funció social i personal que se’ls exigia per gènere. 

En l’actual context social i polític en el qual la discriminació per motius de gènere 
segueix ben present, la sociologia feminista reivindica la sororitat, construïda a 
partir de l’amistat entre dones diferents però amb interessos comuns, com a eina 
d’acció col·lectiva per contribuir a eliminar totes les formes d’opressió, violència 
i misogínia i aconseguir un canvi social basat en la llibertat i la igualtat. 

Com a commemoració del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, aquesta 
mostra vol donar rellevància als espais relacionals entre dones i als vincles de 
sororitat que s’hi creen, a través de l’exposició de diverses obres d’art, d’autoria 
femenina o masculina, que formen part de les col·leccions del Museu. Els lligams 
estrets i de suport els trobem en espais domèstics, en dormitoris, en menjadors; 
en àmbit familiar, com la criança dels infants; en àmbits laborals, el camp, la 
pesca, la venda; en espais íntims, en la cura personal; en moments de dol, de 
confidències, de pregària; en espais de lleure, cafès, jocs. Aquesta exposició vol 
retre homenatge a la germanor entre dones, a la mirada compartida i a les 
experiències comunes que permetran construir un món diferent, més just i millor. 


