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Exposició  
TRAÇOS I PUNTADES PER AL RECORD

L’11 de març de 2004 (11-M) és una data que ha quedat marcada en la memòria 
col·lectiva, un punt d’inflexió en la nostra societat.

Des d’aquell dia, moltes persones s’han solidaritzat amb els afectats i afins i han 
aportat el seu granet d’arena per a continuar avançant.

Pintures, litografies, gravats, fotografies, escultures, tapissos de patchwork, poemes i 
cançons són algunes de les modalitats en les quals la solidaritat ha pres forma.

L’exposició “TRAÇOS I PUNTADES PER AL RECORD” recull una selecció de la 
COL·LECCIÓ D’ART de l’ASSOCIACIÓ 11-M AFECTADOS DEL TERRORISMO, que 
es presenta com a reconeixement i agraïment a totes aquestes mostres de suport.

Dividida en cinc seccions, l’exposició narra el que esdevé des d’aquell dijous 11 de 
març de 2004 fins als nostres dies.

Els TRAÇOS són els quadres, gravats, litografies, escultures, poemes i altres escrits.

Hi ha quadres donats pels Pintors de Santa Eugenia i per l’Associació de Pintors 
Realistes de Madrid, així com per altres artistes.

Les PUNTADES estan plasmades en els tapissos de patchwork, ‘labor de retalls’, que 
consisteix a unir trossets de teles i fer dissenys artístics. Les teles ens han arribat des 
de diferents punts i han servit també perquè la nostra associació posara fil a l’agulla 
per a confeccionar tapissos de diferents colors i grandàries.
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També xicotetes ESCULTURES i PREMIS que ens han concedit formen part 
d’aquesta exposició.

Finalment, la MÚSICA, perquè són moltes les cançons i artistes que ens han regalat 
les seues obres musicals.

Considerem l’exposició com un instrument pedagògic de primera magnitud per a 
les generacions actuals i per a les esdevenidores, que tenen davant un llarg camí de 
treball per la pau, en què la pau és el camí.

L’exposició està comissariada per Álvaro Juanas Fominaya, soci solidari de la nos-
tra associació.
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11 de març de 2004

L’11 de març de 2004 (11-M), deu de les tretze bombes col·locades per terroristes 
gihadistes vinculats a Al-Qaeda esclaten en quatre trens de rodalia de Madrid, a les 
estacions de Santa Eugenia, El Pozo, Atocha i al costat del carrer Téllez, amb un 
resultat de 192 víctimes mortals i prop de 2.000 víctimes ferides.

Una de les tres bombes que no va explotar va poder ser desactivada per artificiers 
de la Policia Nacional, la qual es va convertir en la pista que portaria a la detenció 
d’autors i col·laboradors dels atemptats. 

Dies després de l’11-M, una onada de solidaritat amb les víctimes i de repulsa 
als atemptats s’estén per ciutats i pobles de la geografia espanyola. Un llaç negre 
col·locat en nombrosos llocs es converteix en el símbol del dol. Però també des-
prés dels atacs als trens, determinats polítics i mitjans de comunicació, dedicats a 
la mentida i a la manipulació, posen en marxa un “serial” de teories encaminades 
a negar l’autoria gihadista dels atemptats, i provoquen així una gran divisió en el 
conjunt la societat espanyola.

El 3 d’abril de 2004, set membres de la cèl·lula gihadista són localitzats en un pis 
de Leganés. Acorralats pels membres del Grup Especial d’Operacions (GEO) de la 
policia, decideixen suïcidar-se activant els explosius que guardaven en aquest pis. 
Prèviament havien gravat un vídeo en què reivindicaven els atemptats de l’11-M, amb 
referències a la guerra de l’Iraq i a les seues creences religioses. En l’explosió del pis 
també va morir un membre dels GEO.

L’11 de març de 2004 (11-M) serà recordat com un dia clau de la història d’Espan-
ya. Per això, des de la nostra Associació 11-M Afectats del Terrorisme també fem 
conferències i col·loquis amb dos objectius principals:

1. Donar a conéixer el relat dels fets ocorreguts abans, durant i després de l’11-M.

2. Educar i conscienciar per a previndre caure en les xarxes del terrorisme gihadista.
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No Signal. Susana Arenillas Juana
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Associació 11-M Afectats del Terrorisme

L’Associació 11-M Afectats del Terrorisme naix a conseqüència dels atemptats terro-
ristes de l’11 de març de 2004 ocorreguts a Madrid. També formen part de la nostra 
associació víctimes d’altres atemptats gihadistes i d’altres tipus de terrorisme.

Considerada d’utilitat pública (BOE 03/06/2008), queda exclòs tot ànim de lucre 
en qualsevol de les activitats desenvolupades per aquesta associació.

L’associació és aconfessional i suprapartidista; manifesta de manera expressa la 
seua imparcialitat davant qualsevol partit polític, organització sindical i confessió 
religiosa.

Aglutina la majoria dels afectats dels atemptats terroristes gihadistes de l’11 de 
març de 2004 i té més de 2000 socis. La nostra tasca més important resideix a 
intentar aconseguir els recursos necessaris per a atendre els afectats en les dife-
rents àrees: mèdica, psicològica, laboral i jurídica; i també, tractar de reincorporar 
els afectats pel trauma psicosocial produït per mitjà de diferents tasques encami-
nades a la plena incorporació de les víctimes en la societat: cursos de formació, 
tallers de patchwork i relaxació, campaments infantils de multiaventura, festa de 
Nadal per als més menuts, concessió del Premi Per la Memòria i la Pau, jornades 
de convivència, visites a monuments i espais dedicats a l’11-M, realització d’actes 
in memoriam, així com la participació en altres actes d’homenatge i solidaritat amb 
les víctimes del terrorisme. Importants són les tasques destinades a la consciencia-
ció de la societat (exposicions, revista 11MAGINA, catàleg de monuments i espais, 
conferències i debats) per a impulsar la memòria de l’11-M i que el relat que es 
divulgue en col·legis, instituts, universitats i tota mena d’organismes i institucions 
siga objectiu i concorde als fets ocorreguts abans, durant i després de l’11-M, com 
també d’altres atemptats gihadistes: el del restaurant El Descanso a Madrid, els de 
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Catalunya del 17 d’agost de 2017, o altres atemptats dins i fora de les nostres 
fronteres, siguen del terrorisme gihadista o altres tipus de terrorisme. 

Tot espanyol víctima de qualsevol mena de terrorisme en qualsevol part del món 
pot ser atés per la nostra organització. El terrorisme gihadista ha continuat present 
al llarg d’aquests anys en diferents llocs d’Espanya i del món, per la qual cosa 
l’Associació 11-M Afectats del Terrorisme ha presentat el seu suport i solidaritat 
allà on ha sigut necessari, acompanyant les famílies i continuant el nostre camí per 
a reivindicar la veritat, la justícia, la reparació, la memòria i la pau.

També participem amb el Ministeri de l’Interior en “Testimoniatges de les víctimes 
del terrorisme en les aules” i seguim molt de prop les gestions perquè es concrete 
el compromís del govern de la nació, contret l’any 2014, de creació a Madrid del 
centre memorial dedicat a les víctimes del terrorisme gihadista.

El nostre immens dolor ens va espentar 
a ajuntar forces amb l’obstinació 

decidida per conéixer 

la VERITAT, la necessitat vital 
d’aconseguir JUSTÍCIA i REPARACIÓ, 

i el ferm propòsit de construir la 
MEMÒRIA i treballar per la PAU
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LA COL·LECCIÓ D’ART

La col·lecció d’art de l’Associació 11-M Afectats del Terrorisme es compon quasi 
íntegrament de donacions fetes al llarg del temps per multitud de persones que 
han volgut mostrar el seu afecte i solidaritat amb els afectats i les seues famílies.

Des del primer moment, aquestes donacions s’han anat recopilant i exposant 
com una mostra de l’agraïment rebut i per a la conscienciació social, perquè no 
hi haja oblit amb els fets ocorreguts aquell 11 de març de 2004, però també 
buscant crear un espai per a la reflexió i amb l’educació en valors com la pau, 
la solidaritat i la justícia.

Algunes donacions provenen de la col·lecció de pintures donades pels Pintors 
de Santa Eugenia, un grup de pintors que, encapçalats per África Vivar, van donar 
les seues obres amb la finalitat d’obtindre fons per a l’Associació: quadres plens 
de colorit, plens d’esperança, utopies i primaveres.

També la donació de l’Associació de Pintors Realistes de Madrid, la presidenta 
de la qual, Alejandra Osado (1959-2010), es va involucrar amb l’Associació i va 
reunir en una exposició monogràfica les obres de cinquanta artistes que incloïen 
pintures i escultures. 

També gravats com la sèrie d’Elena Alguacil, que tenen una senzillesa i expressi-
vitat que els fan realment increïbles; i els “Cruces” de Nana, que simbolitzen les 
possibilitats d’encreuar-se en la vida amb persones i situacions diferents.
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Al costat dels traços de la pintura, ocupen un espai important de la col·lecció 
les puntades dels tapissos de patchwork arribats des de diversos llocs del món, 
entre els quals destaquen els tapissos del projecte “Un arbre en memòria de 
les víctimes de l’11-M” llançat per Mirvia Aranda Marín, des de l’Associació de 
Labor de Retalls d’Almonaster (Huelva), que van crear tres grans tapissos en 
els quals s’aprecia un bosc amb els arbres que representen els morts en les 
diferents estacions on els trens van ser atacats.

L’any 2005, l’Associació va rebre una sèrie de litografies que van ser donades 
per l’elenc d’Artistes Plàstics Sense Fronteres i el Moviment per la Pau, el Desar-
mament i la Llibertat, a través de CCOO i UGT, i que actualment formen part del 
monument d’homenatge a les víctimes de l’11-M en l’estació d’El Pozo, dissen-
yat per l’arquitecte, dibuixant, humorista i escriptor José María Pérez González, 
més conegut per Peridis.

També formen part de la col·lecció fotografies com les de la sèrie “Mirades 
silencioses” de Leopoldo Pizarro, o el llibre dels germans Adán i David Burgos 
titulat Madrid in memoriam.

Hui dia, l’Associació 11-M Afectats del Terrorisme disposa d’un ampli fons de 
peces artístiques entre pintures, dibuixos, gravats, litografies, escultures, fotogra-
fies, tapissos, poemes, discos i premis que ens han atorgat, que s’han exposat 
i s’exposen, sempre que es pot, en agraïment a l’afecte rebut i per a recordar, 
convidar a la reflexió i treballar per la pau.

La col·lecció s’ha exposat en diferents llocs de la geografia espanyola, a més de 
fer-se també concerts d’homenatge a les víctimes.



11

tracos  i puntades
p e r  a l  r e c o r d

e x p o s i c i ó,
1. EL MOMENT INICIAL
Després dels atemptats de l’11 de març de 2004, tota la societat es va abocar a 
ajudar la ciutat de Madrid. Cues per a donacions de sang, altars improvisats, manifes-
tacions per tot el país i innombrables mostres de suport a les víctimes i de condemna 
del terrorisme. En aquesta part de l’exposició repassem les obres que ens evoquen 
aquells primers dies.

Molts fins i tot recordem amb exactitud on estàvem aquell  
11 de març, què estàvem fent.  

Aquesta data va quedar gravada en la nostra memòria.  
Tu te’n recordes? 

Santa Eugenia: Paisatge de 16 arbrets 
Col·lectiu des de Almonaster la Real (Huelva) per Mirvia Aranda

Tema: Un paisatge quasi plenament geomètric amb cel blau i dues muntanyes 
serveixen de base a 16 arbrets que representen les víctimes de l’estació de 

Santa Eugenia. En alguns s’aprecia text.

Materials i tècniques: patchwork. Mides: 228 × 108 cm
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Leopoldo Pizarro Aste (Viña del Mar, Xile, 1965) és un fotògraf xilé que treballa de 
manera independent. Durant un viatge a Espanya en 2004, l’11 de març es trobava 
de retorn d’un viatge a Madrid, on va recórrer els carrers registrant les manifestacions 
públiques, les protestes i les diferents mostres de dolor i solidaritat amb les víctimes 
que van començar a sorgir als carrers, principalment pels voltants de l’estació d’Atocha.

A la tornada al sud, va revelar el material que tenia i va fer arribar a un amic seu a 
Madrid un set de fotografies digitalitzades que formarien part dels fons de l’Associació 
amb el títol “Mirades silencioses”.

 

L’estació de trens d’Atocha. Leopoldo Pizarro Aste
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Passeig del Prado, font de Neptú. 
Manifestació contra el terrorisme. 12 de març.  Leopoldo Pizarro Aste

Exterior de l’estació de trens d’Atocha. Leopoldo Pizarro Aste

Passeig del Prado, inici de la manifestació  
contra el terrorisme. 12 de març. Leopoldo Pizarro Aste

Puerta del Sol.  
manifestació contra el terrorismo. 13 de març. Leopoldo Pizarro Aste

Carrer Atocha.  
Inici de la manifestació contra el terrorismo. Leopoldo Pizarro Aste

Homenatge a les víctimes del carrer Téllez. 
Arribada a l’estació de trens Atocha. Leopoldo Pizarro Aste
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2. EMOCIONS

Teranyina 
d’emocions.
Marta Mesa 
Anguita



15

tracos  i puntades
p e r  a l  r e c o r d

e x p o s i c i ó,
Quines emocions afloren al cap d’algun temps? 
Com se sent algú dies després?

Passats els primers moments, aquelles mostres de solidaritat van anar reduint-se 
a poc a poc. Tanmateix, per als afectats i les seues famílies, després d’aquell 
dia començava un complex camí on apareixen multitud d’emocions, com són la 
ràbia, la tristesa, el sentiment de culpa o impotència davant dels fets ocorreguts.

No sols per als afectats són temps complicats. Per a l’entorn és molt difícil 
saber què està sentint una persona en aquest procés, com parlar amb ella. Es 
generen moments difícils en l’entorn familiar, en les relacions amb els amics o 
en el treball.

Les obres seleccionades per a aquesta secció reflecteixen aquestes emocions.

Elena Alguacil va fer una sèrie de gravats en els quals es reflecteix la dificultat 
que hi ha en les relacions.

Amb els títols Tot va quedar en silenci, Mirar-nos sense veure, Ànim per a continuar, 
Esforç per superar i Fins a arribar a l’esperança, presenta unes escenes on dues 
dones mantenen un espai d’incomunicació, les seues mirades mai s’encreuen.

La sèrie “Encreuaments”, composta per huit gravats, de Nana Martín, representa 
diferents interaccions de les persones, l’“encreuament” de la gent que va co-
mençar el mateix 11 de març de 2004.

Aquesta tècnica del gravat permet una gran expressivitat i ha sigut utilitzada per 
artistes com Goya i Max Beckmann.
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Miramos sin ver. Elena Alguacil
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3. SUPORT I SUPERACIÓ
Les mostres de suport van ser molt diverses, entre les quals les donacions d’obres 
d’art van constituir una de les manifestacions de solidaritat.

Poetes, músics, pintors i fotògrafs decideixen aportar el seu granet d’arena per a 
ajudar els afectats i els seus familiars creant noves obres que, generalment, mostren 
una gran estima i respecte. 

Totes aquestes mostres són el germen de la col·lecció i de l’exposició. 

Gràcies a aquests suports, els afectats comencen a divisar un camí de superació. Mi-
chel Molinera va escriure sobre aquest tema la cançó 138.252 € (xifra en la qual es 
va quantificar la indemnització als afectats) que diu “Però saps bé que, per molt que 
et faça mal, has de tornar a caminar” i que reflecteix aquest sentiment. A vegades, un 
xicotet gest quotidià, com pot ser el que apareix representat en l’obra Superació, de 
Berta Javier de la Rosa, implica molt d’esforç.

A més, alguns dels afectats i familiars van iniciar processos creatius molt diversos: uns 
van recopilar les portades de diaris de tot el món que al·ludien a l’11-M, uns altres es 
van decantar per l’escriptura, la pintura o un altre tipus d’expressions artístiques, com 
és el cas d’una afectada, que va crear un colom amb cent noranta-dos llaços negres.

Superación.
Javier de la Rosa 
Alarcón



18

tracos  i puntades
p e r  a l  r e c o r d

e x p o s i c i ó,
4. 11M ARA
Malgrat el temps transcorregut des de l’11 de març de 2004, encara hui queden 
moltes coses per fer.

L’Associació 11-M Afectats del Terrorisme, fundada pels afectats i les seues famílies, ha 
continuat creixent i desenvolupant la seua tasca. Amb el pas del temps, dels mesos i els 
anys, continua havent-hi seqüeles que s’agreugen i hi ha víctimes que requereixen ajudes 
mèdiques, socials, psicològiques, jurídiques, de formació i d’inserció laboral, raó per la qual 
és un deure de les diferents administracions continuar amb el suport demandat. Des de 
l’Associació es treballa perquè les ajudes necessàries siguen satisfetes i incidisquen en una 
millora de la qualitat de vida de totes les persones afectades pels atemptats terroristes. 

L’Associació també realitza jornades de convivència per a compartir les seues ex-
periències, i també ha dut a terme, juntament amb la Universitat Complutense de 
Madrid, un projecte de benestar psicològic (2016-2017).

Benestar psicològic en persones afectades pel terrorisme és un projecte que té com 
a objectiu el benestar psicològic després d’un atemptat terrorista, amb la finalitat de 
dotar les víctimes de les eines necessàries que els permeten arribar a aquest benes-
tar i puguen gaudir “del millor estat possible dins de les condicions existents”.

“Si alguna cosa puc concloure de l’experiència del projecte és que sentir benestar 
no és una destinació sinó un camí, i que no hi ha ningú que meresca transitar-lo 
més que el qui prèviament ha sigut colpejat injustament per la vida. De fet, ningú ho 
mereix més”. Gonzalo Hervás Torres, doctor en Psicologia, professor de la Universitat 
Complutense de Madrid i president de la Societat Espanyola de Psicologia Positiva, 
investigador principal del projecte. 2016-2017.

“La societat ha de parar atenció a les necessitats de les víctimes: veritat, justícia i 
reparació. No hi ha demà sense ahir ni un projecte de futur vàlid sense memòria 
històrica dels fets ocorreguts amb les víctimes. L’oblit no significa reconciliació ni 
la memòria significa necessàriament venjança. La convivència no és amnèsia del 
passat, sinó lectura crítica d’aquest. Hi ha un deure de memòria. Com deia Aristòtil 
en l’Ètica a Nicòmac, el deure de memòria és el deure de fer justícia, per mitjà del 
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Sempre quedará l’amor. Ricardo de la Hoz Corrás

record, a la persona que ha sigut objecte d’injustícia. Les víctimes han de rebre una 
reparació moral i obtindre una indemnització econòmica justa. Però el més important 
és restablir la dignitat i la memòria de la persona afrontada”. El llarg camí del trauma a 
la superació en les víctimes del terrorisme: una via d’esperança. Enrique Echeburúa. 
Jornada de Convivència Àrea Psicològica, novembre de 2020.
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5. MÚSICA

A més de les arts plàstiques i visuals, també va haver-hi una gran quantitat de músics 
que van voler expressar el seu suport a través de cançons.

Estils tan diversos com el rock, el rap, la cançó d’autor o la música coral s’uneixen en 
sentiment en desenes de cançons. 

Des de l’Associació 11-M Afectats del Terrorisme s’ha comptat en diverses ocasions 
amb alguns d’aquests músics per a homenatges i concerts com “Abraçats per les 
estreles” amb motiu del 10é aniversari.

L’Associació ha iniciat una recopilació de les cançons i s’ha posat en contacte amb 
els artistes perquè la seua música puga acompanyar les exposicions, per a crear un 
espai sensorial en el qual imatge i so es complementen i es donen suport.

 1. Masau’u-11M

 2. Gontzal Mendibil-Lagrimas al Viento

 3. José Miguel Arranz y Jesús Parra-In Memoriam

 4. Marwan-Jueves 7:36

 5. Pilar Gil Escuder Jordi Mendez Somoza-El canto de los corazones

 6. Kike Marcos-Madrid en Soledad

 7. Abel Álvarez-Mil estrellas

 8. Luz Casal-Ecos

 9. Manuel Cuesta-Llévame al mar
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 10. Ismael Serrano-La fragilidad

 11. Roberto Carrera-Ultimo tren

 12. José Córdoba-Trenes hacia el cielo

 13. La Oreja De Van Gogh-Jueves

 14. Javier Yzuel-Hoy

 15. Ines Fonseca-Te Perdí

 16. Iguana Tango-Madrid 11 de Marzo

 17. Fran Perea-La Mirada de María

 18. Pilar Gil Escuder Jordi Mendez Somoza-El cant dels cors

 19. Alvaro Gnomo-Luz

 20. David Mallén-El tren de la estación

 21. Valdés-Perdiendo el Norte

 22. Crienium-Yi-Had

 23. Trance- Sin correspondencia

 24. Stafas-138252

 25. Sphinx-Respóndeme

 26. Crienium-Hasta el cielo llora

 27. Trastienda RC-Llueven Cristales

 28. Savia-9 AM
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 29. Caskarrabias-Jueves 11

 30. Cripta-192 razones

 31. Skunk D.F.-Nada será igual

 32. Kannon-Chaval

 33. El Chojin-Me duele

 34. Arma blanca-El último tren

 35. Sheila Templado-Sálvame mi fantasía

 36. Corazón Krudo-Perdidos en 2004

 37. Yo Fresh-Grito

 38. Zenit-11M

 39. Panzers-El último día

 40. Aniki y Sr Zambrana-No mires atrás
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Cartell del Concert homenatge  
a les víctimes de l’11M en el 10é aniversari
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Tema: Sobre un fons blanc, 192 cors de colors diferents al costat del nom del mort 
al qual representen envolten un rectangle central on està el colom de la pau en un 

fons blau, flanquejat per dos arcs de Sant Martí

Materials i tècniques: patchwork

Mides: 222 × 210 cm

Lazo negro  
Colectivo Asociación 11M Afectados Terrorismo



VERITAT•JUSTÍCIA 
REPARACIÓ•MEMÒRIA

PAU

De l’1 de juny  
al 30 de juny  

2022

      Lloc 
Casa dels Caragols

Delegació del Consell
Carrer major 78

Castelló de la Plana

Horari
 De dilluns a divendres

9:00 h. a 19:00 h. 

 
Festius 

24 de juny

29 de juny

Aforament màxim permés 
d’acord amb la normativa 

vigent
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