
Editorial

 14 d'abril  dia de la  República
 
Aquesta edició de CEL OBERT de primavera està dedicada a la dona, però no ens obli-
dem que cada any n'hem fet un dedicat a la República.
L'any passat el vam dedicar a “Art i República. La mirada d'una colla d'artistes plàs-
tics locals”.
És ben sabut que no vam poder realitzar l'exposició de les obres per la pandèmia que 
encara estem patint i que no ens permet tampoc fer-la enguany. Però no renunciem 
a posar-la en marxa quan siga possible.
Mentrestant, us fem partíceps de les persones artistes que es comprometeren a 
coŀlaborar en l’exposició. Podeu trobar la informació en aquest enllaç:
https://www.celdeleliana.com/wp-content/uploads/2020/05/celobertprimave-
ra2020Artistes.pdf.  Esperem que el gaudiu.

      Aquesta primavera,  el CEL  OBERT  
             el  dediquem a la dona.
 
   Sí, per això del 8 de març. 
    Aquest dia té una simbologia molt especial i important 
per a moltes de nosaltres, les dones. Perquè és un dia per 
eixir al carrer a dir que el món també el fem nosaltres i, 
fent-nos presents, volem mostrar la nostra capacitat d’es-
timar-lo  i cuidar-lo. 
 
    En un principi semblava que era un dia per reivindi-
car, més aviat, qüestions d’igualtat econòmica i de poder, 
però el que s’ha fet palès al llarg del temps és que darrere 
d’eixes idees n’han anat sorgint d’altres que, també for-
men part del món de les dones, que són nostres, però 
que les volem compartir. Estem parlant de reconèixer i fer 
valdre allò que les dones han fet quotidianament al llarg 
del temps: la cura de la terra, la cura de les persones, la 
costura, la tradició oral, l’empatia, el diàleg... Molts aspec-
tes de la vida sociocultural d’un poble, i també del nostre, 
que han anat fent camí i que ara comencen a surar per 
damunt d’altres que fins ara han estat més valorades so-
cialment. 
    Empoderar-se, sembla una paraula de moda, d’ús molt 
generalitzat. En realitat a nosaltres ens agradaria que 
aquesta paraula també arribara a la història, a la cultura 

i a la societat i que fórem capaços de reconèixer, realçar 
i fer públic tot el que les dones de l’Eliana fan pel poble. 
Que és molt. I hem volgut augmentar els nostres objectius 
creant, com ja anunciàrem al CEL OBERT d’hivern, una Co-
missió de la Dona al CEL. A la qual convidem des d’ací que 
s’apunten totes aquelles persones que pensen que al nos-
tre poble podem anar millorant moltes coses amb mirada 
de dona. Perquè totes ens sentim reconegudes, perquè 
ens sentim imprescindibles, perquè ens sentim valentes, 
perquè ens sentim vives i perquè tenim moltes ganes de 
deixar a les nostres filles i als nostres fills un món, i un 
poble, més net, més just i més habitable.

https://www.celdeleliana.com/wp-content/uploads/2020/05/celobertprimavera2020Artistes.pdf
https://www.celdeleliana.com/wp-content/uploads/2020/05/celobertprimavera2020Artistes.pdf


 LA GRAMOLA
 Mireia Vives: un somriure dolç i una veu prodigiosa                                                                                                                             
                                                                                                                                                Jaume Martínez Bonafé

    Vaig escoltar per primera vegada aquesta lliriana de cabells a lo garçon en un concert 
de Rapsodes a la terrassa del cinema d’estiu, una nit de setembre del 2012. Organitzava 
el resistent Aplec del Camp de Túria. Tornà a l’Eliana, ara de la mà de Borja Penalba, la Nit 
de Sant Elies del 2016, en un memorable concert organitzat pel CEL. Des d’aleshores me 
n’he fet fan i procure assistir a les seues convocatòries amb Ovidi4 o amb Borja. M’agrada 
la seua manera d’omplir l’escenari, amb un somriure dolç i una forma de fer-se present 
molt horitzontal i propera. I crec que té una veu prodigiosa que modula molt bé fent in-
terpretacions entranyades de cançons compromeses i poemes ben triats.
   L’últim disc del duet amb l’admirable Borja Penalba Cançons de fer camí (2019) va ser 
Premi Carles Santos a millor disc de cançó d’autor (2019) i Premi Enderrock de la crítica 

a Millor disc de cançó (2020). Format per 19 cançons entre originals, poemes musicats de Maria Mercè Marçal o Joan 
Fuster, entre d’altres, i versions de referents musicals, el disc té una cançó ja inevitable en cada concert: el poema de 
Maria Mercè Marçal: “Cançó de fer camí”: «Dins la pell de l’ona salada/ serem cinc-centes, serem mil./ Perdrem el 
compte a la tombada./ Juntes farem nostra la nit.»
(Al YouTube trobareu diverses versions i directes de la cançó i una especialment emotiva és la del Cor de l’Eliana, que 
va compartir cançó i escenari amb Mireia al Concert «Amb cor de dona» celebrat a la Beneficència).
Però si jo he d’enllaçar-vos amb alguna cançó de Mireia Vives, deixeu-me que ho faça amb Casablanca, una simpàtica 
flama rumbera que s’encén en mig de l’hivern pandèmic: https://youtu.be/I1_9HlJloKw

   El cinema naix 
«fotografiant» la 
realitat en movi-
ment, tot i que, de 
vegades, la mani-
pule en ocasions 
(El regador regat), 
ja que, inicialment, 
amb això n’hi havia 
prou per sorpren-

dre l’espectador. Però la ficció, la mentida, la fantasia, 
l’engany... la base de totes les històries, encara era absent 
de la pantalla. La seua introducció s’atribueix, amb justí-
cia, a Georges Méliès que, amb el seu Voyage dans la lune 
(1902), ens va portar les històries que «no podien passar» 
en la realitat, l’essència del cinema que hem conegut, co-
neixem i coneixerem.
  Però abans del mateix Méliès ja ho havia fet Alice Guy 
amb un curt d’un minut escàs de durada realitzat el 1896 
(la primera projecció pública s’havia produït el 28 de 
desembre de l’any anterior) i titulat La fée aux chous (La 
fada de les cols), que iŀlustrava un conte tradicional fran-

cès segons el qual els xiquets, en comptes de portar-los la 
cigonya (com a Espanya), naixen entre les cols. El curt és 
un pla general frontal en el qual una dona, una suposada 
fada, va traient nadons d’un camp de cols. L’impossible 
havia arribat a la pantalla.
  Alice Guy tenia llavors poc més de 20 anys i havia acom-
panyat, en qualitat de secretària, el seu cap, Leon Gau-
mont, llavors propietari d’una botiga de material fotogrà-
fic a París i amb el temps un dels majors productors de 
cinema francès, a la primera projecció professional que 
els Lumière van fer de la seua primera peŀlícula, La sortie 
des ouvriers des usines Lumière à Lyon Monplaisir, el 22 de 
març de 1895, a la Société d’Encouragement à l’Industrie 
Nacional a París.
Leon Gaumont es va adonar de les possibilitats del nou 
invent, tot i que inicialment orientà el negoci a la venda 
d’aquests cinematògrafs, de manera que les peŀlícules que 
filmava només eren «demostracions» per als potencials 
compradors. Va ser Alice Guy que li va proposar de realit-
zar algunes escenes que interpretarien amics seus. La res-
posta de Leon Gaumont va ser afirmativa... sempre que 
això no suposara desatendre les seues obligacions com a 
secretària. D’aquesta manera, en un negoci al qual encara 
no se li veia cap futur, una secretària va poder ser pione-
ra de cinema i realitzar La fée aux chous, la peŀlícula que 
obria les portes de la ficció a la pantalla.
  La fada de les cols va tenir tant èxit que Leon Gaumont, 
descobrint aquesta altra aplicació comercial del nou in-
vent, va encarregar a Alice Guy la producció de curtme-
tratges i ja a l’Exposició Universal de 1900, celebrada a 
París, s’hi van projectar diverses peŀlícules de la marca 
Gaumont i s’hi va atorgar un premi a Alice Guy.

    A  L’ENCALÇ
    DEL CINEMA

  Alice Guy, la primera cineasta 
 

Pedro Uris 

https://youtu.be/I1_9HlJloKw


 MUSEU OBERT
    L’OMBRA DE MARIA BLANCHARD
    LA GRAN DAMA DEL CUBISME              Reyes Belvis

Parlar de María Blanchard és parlar de silencis, de 
melancolies, de condicionament físic, de qüestió 
de gènere, però també és parlar de cubisme, de 
geometries, de color, de fortalesa i d’avantguarda.
 
  María Blanchard «l’ombra», la gran pionera d’una ge-
neració de dones avantguardistes. La seua obra establiria 
les bases i buidaria el camí per a altres dones artistes que 
vindrien després d’ella.
Naixia el 1881, el mateix any que molts 
dels seus companys, Picasso, Gargallo, 
Vázquez Díaz, també treballaria amb 
grans artistes de l’avantguarda euro-
pea, Juan Gris, Lipchitz, Diego Rivera… 
tots l’acceptarien al seu cercle artístic, 
tots donarien suport a la seua gran 
faena, París serà la primera ciutat que 
li organitzarà una exposició individual 
dins els circuits artístics més innova-
dors, però el seu reconeixement mai 
no va ser com el d’ells, i a Espanya 
haurien de passar noranta-cinc anys 
perquè se n’organitzara una exposició 
monogràfica. Qui coneixia l’obra de 
María Blanchard? Aquesta gran artis-
ta d’avantguarda que aconseguiria in-
tegrar-se en el grup cubista parisenc, 
una cosa impensable en altres dones 
artistes. María Blanchard va ser pio-
nera de tota una generació de dones 
artistes rupturistes.
 
  Podem parlar de qüestió de gènere en la història de l’art, 
d’interessos comercials, de tradició enfront d’avantguar-
da, de plans d’igualtat impensables a l’Espanya de prin-
cipis de segle, si busquem en alguns diccionaris artístics 
espanyols i aconseguim trobar el nom de la nostra prota-
gonista, podem llegir: «María Blanchard, pintora espan-
yola, contrafeta de naixement, es va distingir com a pin-
tora de xiquets…», aquesta definició ens parla, primer, del 
seu cos i, després, del seu treball.
 
  No obstant això, la redefinició del cubisme té nom de 
dona, i és María Blanchard.
 Nascuda a Santander en una família liberal i culta on 
se li va permetre estudiar i formar-se en pintura, tant a 
Santander com a Madrid rebria classes dels millors mes-
tres del moment aconseguint esments per a aconseguir 
ajudes institucionals i completar els seus estudis a París, 
realitzaria allí diversos viatges fins a establir-se definitiva-
ment en aqueixa ciutat on María podia respirar aire de 
llibertat, de frescor, on va sentir la necessitat de poder 
trencar amb els convencionalismes provincians.

 
  El seu primer viatge seria en 1909, ja havia estudiat amb 
Benedito i Anglada Camarasa, a partir d’ací entraria en 
contacte amb el cubisme en 1911 i un any després co-
neixeria Juan Gris, el seu company de treball, de taller i de 
somnis. De la condició física de María (patia cifoescolio-
sis), se’n sol dir que explica la seua obra, que projecta les 
seues frustracions, però res més lluny de la seua realitat: 
va ser una creadora que va superar aquestes circumstàn-
cies, que va arribar a París com al cubisme d’una forma 
independent, que coneix Juan Gris i Diego Rivera, amb qui 
comparteix estudi i on el cubisme es converteix en el seu 
mitjà de comunicació.

  El cubisme de María no és tan esmolat 
com el de la primera generació cubista 
de Picasso i Braque, el de Blanchard i el 
de Gris són hereus de les influències de 
Cézanne.
 
  Les seues pintures són extremes, ex-
pressives, amb gran contrast de formes 
i colors en composicions organitzades, 
una vertadera poesia visual.
 
  Dins del cubisme, és un estil molt per-
sonal, el de María, cerca l’essencial, el 
pur objecte identificable fins a fer-lo 
propi, tindrà un primer cubisme tren-
cant les regles per a després acostar-se 
a un retorn a l’ordre, a una figuració 
pròpia, renovada, aquest canvi influït 
també per una certa reclusió interna, 
per dubtes i rebel·lies, són diverses fa-
ses d’un cubisme sintètic.
 
  María, com el cubisme, tindrà la ne-

cessitat de canvis en la seua vida i en la seua obra, de 
trencar amb la tradició existent com una necessitat de 
renovació constant, d’evolució i de sentir-se reconeguda 
com una igual, i això ho aconseguiria dels seus companys 
i amics en aqueix París de principis de segle XX que la va 
traure del seu anonimat.
 
  María Blanchard, la més gran i enigmàtica pintora d’Es-
panya. Ramón Gómez de la Serna.
María era la plàstica mateixa… Diego Rivera.
Senyores i Senyors: Jo no vinc ací, ni com a crític ni com a 
coneixedor de l’obra de María Blanchard, sinó com a amic 
d’una ombra. Federico García Lorca.(«Triava María Blan-
chard», 1932. Conferència impartida a l’Ateneu de Madrid 
després de la mort de María Blanchard).

  A pesar que un dels signes de modernitat va ser «la 
participació lliure i activa en la cultura de les dones», du-
rant moltes dècades posteriors, marcades per la recula-
da igualitària, es va ocultar la presència, la participació, 
l’obra i la memòria d’aquells artistes que eren dones.___ 



 LA  POLTRONA  DE  LLEGIR Lorena Barroso

S’ALÇA EL TELÓ
LA DONA I EL TEATRE                          Rafa Desco 
 

    La figura de la dona ha viscut moltes traves al llarg de la 
seua història, i l’art dramàtic no és una excepció. Segons 
els experts historiadors és difícil remuntar-se tants anys 
arrere i tenir una exactitud total de quan va començar la 
dona espanyola a ser protagonista en els teatres, però, 
afirmen que «van estar presents des de sempre».
L’inici teatral de les actrius co-
mença amb els ritus als déus i les 
deesses. Recerques antropolò-
giques constaten que les dones 
representaven amb càntics i dan-
ses obres religioses i de culte. 
Altres estudis manifesten que la 
cultura matriarcal va començar 
amb l’època grega arcaica.
   Malgrat tot, la dona espanyola 
no prendria un gran protagonis-
me en l’escenari fins a l’arribada 
del segle XX. Açò no significa que 
la figura femenina no treballara 
en el teatre. Hi ha constància que 
abans que s’establira el director d’escena (segle XVIII) les 
dones s’encarregaven dels matisos d’escenificació i pre-
sentació i tenien càrrecs molt similars al d’un director ac-
tual. En el segle XVIII la dona dramaturga es caracteritzava 
per ser autora i realitzadora de comèdies humorístiques 
en els teatres comercials, coliseus o corrals, creadora de 
representacions conventuals de monges i protagonista en 
els teatres de la Cort espanyola per les multituds «festes 
de dames».
   A partir del segle XIX, a Espanya van aparéixer les jo-
glaresses cristianes, musulmanes i jueves. La cultura me-
dieval navegava pels carrers i va adquirir un gran prestigi.       

La seua influència va ser tan notable que es pot observar 
actualment en moltes ciutats i pobles del país.
   Existien abadies perquè les filles de famílies aristocràti-
ques pogueren aprendre poesia o música i conrear molta 
cultura. Totes elles eren trobadores i, així mateix, també 
actuaven en festes especials de mecenes de cultura que 
formaven part de la Cort. Exemples de grans trobadores 
poden ser: La Comtessa Garsenda de Provença, la reina 
Leonor d’Aquitània o la Comtessa Beatriz Dia.
   Sense dubte, els Corrals de Comèdia formen part de 
la història teatral de la dona. Aquest gènere sempre es 
relaciona amb grans noms del gremi com Lope de Vega, 

Tirso de Molina o Calderón de la 
Barca. No obstant això, també va 
haver-hi dones que es van fer fa-
moses a dalt dels escenaris en els 
xicotets patis. Mª Inés Calderón, 
més coneguda com la Calderona 
va ser una referent de l’època que 
va estimular a moltes dones que 
es van convertir en esplèndides 
actrius: Rita Lluna, la Caramba, 
les Germanes Corretja, María del 
Rosario La Tirana, María Ladve-
nant i Quirante, etc.
   Altres dones han produït i 
creat molt art escènic que amb 

el temps s’ha silenciat i es conserva molt poc; però, han 
sigut iŀlustres en l’escenari i han portat el teatre espanyol 
al cap de l’avantguardisme. Noms propis com María Luisa 
Padilla, Marcela de Sant Félix, Feliciana Enríquez de Guz-
mán, María Zayas, Ángela de Acevedo…
   Totes aquestes dones són el germen de les actrius i di-
rectores que existeixen actualment. La història del teatre 
espanyol no es pot entendre sense la presència femenina. 
La seua participació en la creació cultural segueix vigent, 
no obstant això, es viuen temps difícils per a la difusió 
teatral, encara que si alguna cosa ha demostrat la dona 
durant la seua peculiar història amb el teatre espanyol, és 
que vol seguir sent la protagonista de l’escenari.

RAMONA, 
ADÉU  
Montserrat 
Roig 
(Edicions 62) 
A Ramona, 
adéu, la 
història ens 
és narrada a 
través de la 

veu de tres dones —àvia, mare 
i filla— que, a més del vincle 
familiar, comparteixen el mateix 
nom del títol.  

L´ELEGÀNCIA DE 
L´ERIÇÓ  
Muriel Barbery  
(Ed. Labutxaca) 
Aquesta novel·la, un 
tresor amb un voca-
bulari molt cuidat, 
ens aporta també 
una lliçó de com 

sobreviure gràcies a l’amistat, l’amor i 
l’art. L’elegància de l’eriçó és un novel·la 
que convida a la reflexió, ensenya a 
apreciar els xicotets detalls de la vida i 
a buscar-hi la felicitat.

EMPAR,  
LA BECADETA  
I EL ‘PATIARCAT’  
Fani Grande (Ed. Bromera)
Llibre infantil, adequat 
per a infants entre 9 i 
12 anys. Molt apropiat 
en aquests temps, que 
poden ser una oportuni-

tat per a introduir els més xicotets en el 
món de la lectura.
Fani Grande parla de qüestions que pre-
ocupen, i amb les quals convivim, com 
ara, la discriminació o el masclisme.



UN CEL 
DE DONES
Una dona apassionada pel compromís social i polític 

Pura Peris García
Conxa Delgado i Amo

     
       

     De vegades et trobes amb dones amb les quals in-
tueixes ja, des de la mirada, que hi coincidiràs. És el cas 
de Pura Peris García. A mesura que ella anava parlant un 
somriure intern feia presència al meu cos. Caram, quantes 
coincidències!
       És una elianera compromesa. Des del moment que 
va decidir viure al nostre poble va començar a fer camí en 
el compromís social que s’inicià a les escoles, acompan-
yant les seues dues filles i implicant-se en les AMPA fins 
a arribar a l’Institut on va ser presidenta de l’Associació 
durant quatre anys. Tot açò combinat amb ser la jutges-
sa, substituta del jutge de Pau de l’Eliana, també durant 
quatre anys fins que va decidir deixar-ho perquè s’havia 
animat a participar en la vida política del poble. I així va 
ser, es va presentar a les eleccions pels Verds, pensant 
que en aquests moments els partits polítics d’esquerres 
han de ser ecologistes o no seran del tot d’esquerres. Per-
què pensa que la terra és de tothom, dels que l’habitem 
ara i dels que l’habitaran en un futur i per això hem de 
cuidar-la, ens manté i ens alimenta, a nosaltres i a les ge-
neracions futures. 
    Pura porta a la seua bossa sempre una llibreteta on 
escriu, escriu sobre allò que troba significatiu, una notí-
cia, un paisatge, el cant d’un pardal, una persona... tot 
és susceptible de ser escrit per ella. Mamprengué a es-
criure relats curts, però, gràcies a Maribel Fuertes, que 

va provocar que es fera pública la seua passió per la poe-
sia, la tenim ara feta tota una poetessa, editant llibres de 
poemes i guanyant premis literaris, en la nostra llengua. 
Però és que  a Pura la poesia li fa aflorar el que és més 
personal, més íntim, més profund i per això l’apassiona. I 
hi treballa i presideix la nostra ben reconeguda i valorada 
Jam Poètica. També el 2008 va passar a formar part del 
CEL de l’Eliana i tot açò ho anava combinant amb el treball 
a la Universitat on porta trenta anys com a professora de 
Dret Financer i Tributari a la Facultat de Dret, a més a més 
d’haver participat en moltes activitats pròpies de la ges-
tió universitària: ha format part del Claustre Universitari, 
de la Comissió d’Estatuts de la Universitat, ha assumit la 
Secretaria del Departament, ha coordinat la titulació del 
Grau de Dret... 
     I estant en aquesta important feina, li arriba la pro-
posta d’implicar-se més directament en la política, diríem 
d’implicar-se en la governança, i és així que accepta el no-
menament de subdirectora de Gestió de l’Entitat Valen-
ciana d’Habitatge i Sòl (Evha), un càrrec efímer perquè de 
seguida li ofereixen i accepta el càrrec en el qual està im-
plicada ara, la Direcció General d’Emergència Habitacio-
nal, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat 
i Segregació Urbana. Una important responsabilitat que 
ella descriu d’una forma molt didàctica i comprensible. Di-
versos àmbits de treball que suposen la gran responsabili-
tat d’intentar que cap persona del nostre País no siga feta 
fora de l’habitatge que ocupa i per a això treballen amb 
les lleis a la mà i amb la PAH (Plataforma d’Afectades per 
les Hipoteques) per intentar avançar-se a noves situacions 
que provoquen moments tan dolorosos com veure  perso-
nes que han d’eixir de sa casa per motius socioeconòmics. 
Però no és l’únic àmbit que defensa. La consideració de 
la Funció Social de l’Habitatge amb el desenvolupament, 
mitjançant decrets, de la llei que es va promulgar el 2017 i 
l’estudi de com es va desenvolupant l’hàbitat que perme-
ta generar estudis de previsió de millora de les polítiques 
públiques d’habitatge del futur. 
     La veritat és que impressiona veure  Pura, amb la seua 
senzillesa i la seua profunda saviesa. Ha passat i passa per 
situacions vivencialment dures, però amb la força que té, 
la passió que genera i les ganes de treballar per un món 
un poquet més just i habitable, va aconseguint fer passos 
importants per a la vida de la població valenciana. També 
per a l’Eliana i el Camp de Túria, on fa pocs dies va acon-
seguir aturar el desnonament de 38 famílies a la Pobla de 
Vallbona.
    No puc acabar aquest text sense mencionar el que Pura 
considera que és política: Tot és política, la política forma 
part de fer ciutadania, des de com vols la casa en la que 
vius fins a com agranes el carrer. La política és la millor ma-
nera de servir als altres, per això ella es va comprometre 
en la Direcció General. I ens suggereix que observem  les 
persones que treballen fent política i valorem el que eixa 
persona fa independentment del seu color polític. Potser 
podríem utilitzar aquest criteri com a forma de valorar qui 
dedica la seua vida a fer millor la dels altres.



COSES DEL NOSTRE POBLE
 
CARMETA, UNA  DONA RURAL
  Janto Gil - Vicent Rubio (Cronista oficial)
 
  Carmeta va nàixer a l’Eliana, al carrer del Carme, al co-
mençament de la postguerra, que no sabem si va ser pitjor 
que la guerra. De molt menuda ja va aprendre a munyir la 
vaca, arreplegar els ous de les gallines, netejar la conillera i 
donar a menjar als dos porcs que tenien al corral. De l’haca 
se n’encarregava son pare quan venia del camp. Anà a 
l’escola fins als dotze anys. Ja sabia llegir i les quatre regles. 
Son pare deia que amb això ja en tenia prou, que feia falta a 
casa per a cuidar dels germans menuts quan la mare havia 
d’anar a fer treballs a l’horta o a arreplegar prunes i bresqui-
lles al camp per a fer confitura per a tot l’any.
  La xiqueta agranava la casa i escurava mentre vigilava el 
perol posat al foc que la mare havia deixat preparat.
  —Carmeta, a les 10 li pegues foc i cuida que no s’apague.
  Quan tenia una mica de temps aprofitava per anar al camí 
de la Pobla per a omplir un sac de fulles de morera perquè 
menjaren els cucs de seda que criaven a l’andana. De vega-
des es retardava perquè es trobava amb algunes amigues 
i xarraven i xiuxiuejaven que Ramonet i Visantet potser 
anirien el diumenge al carrer Santa Teresa a jugar a pilota.       
A Carmeta li feia gràcia Visantet, que vivia a dos carrers i ja 
ajudava son pare portant el carro i fent cavallons.

Carmeta es va fer 
gran i guapa i als 19 
anys es va casar amb 
el Visantet. Sense 
gran pompa, per-
què l’endemà calia 
trreballar els camps. 
Carmeta anà amb 
altres dones a collir el 
cebollí a l’horta dels 
pares del seu marit. 

Ja era dona casada i, en acabar, corria a casa per a preparar 
el dinar i tindre la casa a punt. A la vesprada, amb altres 
veïnes del carrer, apedaçava els pantalons de l’home o feia 
boixets i parlaven de la mula que s’havia mort, o de a qui li 
va eixir la panolla vermella l’any passat i que si la Pepica ja 
festejava o que ja s’apropaven les festes majors. Amb una 
canya i una brotxa nugada a la punta, Carmeta emblanqui-
nava la seua façana amb calç perquè el poble estiguera bo-
nic per a festes. I, als dies de calor, regava la pols del carrer, 
fent capritxosos dibuixos per a tindre frescor.
Carmeta va tindre tres fills i, com sa mare, cuidava d’ells, de 
la casa, anava a encaixar cebes, a rentar roba al llavador i, 
quan venia el seu home de l’horta, el sopar estava preparat 
i el llit fet.
  Quan li preguntes a Carmeta si ha tingut una vida feliç, 
respon estranyada i somrient.
 —Feliç? He tingut un bon home i he criat tres fills. Mai ha 
faltat un tros de pa a ma casa. Feliç? Això és cosa de seño-
ritos i de les pel·lícules— I continua agranant el carrer. Ara 
pensativa i amb cara seriosa: Feliç?

 E S PA I   B I B L I OT E C A
  Dones i biblioteca

    La lluita de les dones pels seus drets, per visibilitzar 
el seu treball i donar-li la vàlua que es mereix, duu 
recorregut un llarg camí, ben  documentat a les bi-
blioteques
  Si fem  una cerca al catàleg posant la paraula “mu-
jer” o “dona”  ens eixiran un bon grapat de registres 
que tractaran, per exemple, de la situació social de les 
dones, de les dones en la literatura, d’història de les 
dones, de la lluita feminista, de psicologia femenina, 
de treball invisible, de conciliació de la vida familiar i 
laboral, de violència de gènere, etc., molts, escrits per 
dones. Dones que amb els seus treballs són un exem-
ple per a la resta.
   Des de la biblioteca duem a terme diverses accions 
per difondre la petjada  de les dones en la societat. 
Reubicar en 2019, una  part de la col.lecció en la 
Secció d’Igualtat, que  anirem ampliant, va ser una 
d’elles. Elaborar i distribuir guies de lectura sobre Do-
nes i camps del coneixement en què han destacat, o 
d’obres de ficció escrites per dones, que cada vegada 
en són més, (només cal anar a la secció de novel·la o a 
la de còmic o de poesia  per a  adonar-nos-en). I tam-
bé celebrar dies com el de les Dones Escriptores, el de 
la Dona i la Xiqueta en la Ciència, organitzar lectures 
públiques o presentacions de llibres. Ara bé, compro-
vem en el dia a dia, que  tindre un personal que coneix 
els fons i que llig i pot recomanar és el més important 
a l’hora de la difusió. 



 Hempreguntat 
 a dones... 

  -Quin és l’objectiu de la teua associació?  
   -Què aporta la teua associació a la consecució de la igualtat de la  dona 
al nostre poble?

 
CEL OBERT DE PRIMAVERA, un número en el qual, especialment, parlem de les dones 
ens va dur a pensar en la quantitat de dones que hi ha al nostre poble i en la quantitat 
d’associacions que existeixen –sabent que el teixit associatiu és fonamental per al 
funcionament equilibrat d’un poble– algunes de les quals estan presidides per dones. I 
vam pensar, per què no fer-les particeps del nostre desig de mostrar al món elianer la 
quantitat de coses que es fan promogudes per dones elianeres. I això hem fet, els ho 
hem preguntat. I aquestes han estat les seues interessants respostes que ens obrin un 
bon grapat d’oportunitats culturals i associatives on tenim les portes obertes. Des d’ací 
el nostre agraïment pel temps i l’esforç que ens han dedicat.

ASSOCIACIONS 
DE L’ELIANA 
PRESIDIDES
 PER DONES

TEATRELIANA – Es constitueix per a  promoure i potenciar l’art, la comunicació i la creativitat 
amb muntatges escènics. Fomentar la formació teatral. Crear un espai lúdic encaminat al 
gaudiment de tots els aficionats a qualsevol de les arts escèniques en l’àmbit de l’Eliana. 
         - Atès que el 90% de la nostra junta directiva som dones, la visió femenina i feminista sobre 
la realitat és inevitable. Hem fet i seguirem fent muntatges amb aquesta temàtica. Col·laborem 
regularment amb la Regidoria d’Igualtat i amb diverses associacions que persegueixen 
finalitats similars, i potenciem, recolzant els seus projectes, el talent de les dones, tant si elles 
són autores, directores, actrius, músiques, coreògrafes o simplement aficionades a les arts 
escèniques.

L’ELIANA VOL - El principal objectiu de la nostra associació és potenciar la 
participació de la nostra comunitat per  millorar les condicions de vida de les persones 
desfavorides, mitjançant projectes d’ajuda humanitària: sensibilització, recollida d’aliments, 
béns de primera necessitat, donacions… 
 - Treballem per aconseguir una convivència basada en la igualtat com a 
persones, i ací és on la nostra Associació està intentant aconseguir que el nombre de 
persones vulnerables vaja disminuint.   Les persones desfavorides, vulnerables, són dones, 
homes, xiquets i xiquetes… per això pretenem que siga el nostre repte: la igualtat com a 
persones. I aquest repte només l’aconseguirem quan les persones tinguem les mateixes 
oportunitats sense tindre en compte la procedència, el sexe, les creences, etc.

AMPA IES l’Eliana - L’objectiu d’una AMPA és promoure la participació dels pares 
i de les mares en la gestió del centre educatiu. Facilitant la col·laboració en els 
àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn. En aquest cas, de l’Eliana. 
        - L’aportació que fem en la consecució de la igualtat de la dona és col·laborar en 
les activitats educatives del centre i cooperar en la programació d’activitats que 
vagen encaminades a promoure aquesta igualtat. Sent vigilants en cadascun dels 
detalls com la utilització d’un llenguatge inclusiu, reconeixem que el llenguatge 
reflecteix la realitat i alhora la construeix.

FALLA JOSEP ANTONI, PURÍSSIMA, MAJOR - Per a promoure, fomentar i difondre les manifestacions artístiques, 
culturals, satíriques, tradicionals i/o folklòriques i innovadores, relacionades amb el Poble Valencià, amb especial 
esment a les festes falleres, la promoció, propagació, divulgació i foment de l’estudi de la Llengua Valenciana. 
   -  La nostra associació s’ha caracteritzat per estar dirigida sempre principalment per les dones, enguany 
complim 46 anys, i encara que fins fa 3 anys sempre ha estat encapçalada per un home com a president, 
hem sigut la primera i som l’única comissió del municipi de l’Eliana, en la qual la presidència és ostentada 
per una dona.  La nostra junta directiva no sols compleix amb la paritat sinó que pot ser tinga, fins i tot, una 
discriminació positiva, donat que els principals càrrecs els ostenten dones: Presidenta, Secretària, Tresorera, 
Comptadora, la qual cosa incideix i demostra el paper fonamental de la dona en la nostra associació i en 
general en el món de la festa fallera.

CLUB DE LECTURA - Fomenta la lectura com la forma mes important 
de transmetre coneixements. Posa de manifest que és un camí cap a la 
llibertat que facilita la comunicació i ens ensenya a compartir i dialogar. 
     - Els nostres programes de lectura han sigut sempre preparats i estudiats des d’un 
enfocament d’empoderament de la dona. Llegint prenem consciència dels nostres drets i 
qüestionem els models culturals tradicionalment sexistes. Hem intentat mantindre un nivell 
de literatura que ajude en l’ aprenentatge i comprensió dels textos escrits. La bona literatura 
és una força transformadora per a dones i hòmens que et porta al diàleg i a compartir espais.



APLAE va ser creada per a donar accés i visibilitat a les arts escèniques en totes les 
seues variants, des de la infància fins a la joventut, afavorint la possible creació 
d’una escola de teatre a l’Eliana. Els seus objectius fonamentals són la integració i la 
igualtat. 
      - Proporciona la base per donar solidesa, empenta, fermesa i potencial a les do 
en la nosra societat, trencant mites, tabús i barreres que encara existeixen.

CLUB DE TAEKWONDO - L’objectiu del nostre club és donar l’oportunitat de 
practicar i sentir els beneficis d’aquesta art marcial coreana al nostre municipi 
    - Pel que fa a la igualtat, cada vegada més dones i nenes practiquen taekwondo a 
l’Eliana, només cal notar que al grup de 4-7 anys d’edat més de la meitat són xiquetes.

MARIETES -  Té com a objectiu la visibilitat i reivindicació dels drets 
LGTBIQ+, mitjançant l'organització d'esdeveniments i donant suport als 
veïns i a les veïnes del col·lectiu que ho requereixen.
         - El moviment LGTBIQ+ lluita per la IGUALTAT real de totes les 
persones, independentment del sexe, gènere, orientació sexual, raça, 
religió... Les dones LBT, a més, sofreixen doble discriminació, masclisme 
i LBTfòbia. I com no podria ser d'altra manera compartim i secundem 
l'activisme i totes les iniciatives del moviment feminista.

LIURES - L’objectiu de la nostra associació és, principalment, promoure, 
compartir i donar veu al moviment en el que creiem, realitzant les 
activitats necessàries que ens puguen ajudar en aquest objectiu.  
      -Volem aportar veus noves, també de dones joves, que assumeixen i 
ajuden al feminisme com el moviment  que realment és: transversal i sense 
marginació a cap persona. 

LLAR DEL JUBILAT - Fonamentalment la unió de las 
persones grans, el gaudi del temps de lleure i la promoció 
cultural. 
        - La igualtat real de gènere, que se reflexa en la Junta de 
Govern paritària i en el fet que la major part dels socis/es són 
dones i aquesta dada en condiciona les actuacions.

JAM POÈTICA -  L’objectiu fonamental és gaudir coŀlectivament de la 
poesia, amb reunions mensuals de lectura i escolta de poetes consagrats 
i dels nostres poemes,  sent poesia itinerant de bar i de saló, compartida i 
participativa. 
     - Una de les finalitats estatutàries de l’associació és visibilitzar el treball 
de les dones en la literatura i en particular en la poesia, així en les reunions 
mensuals –que tenen dues parts, una temàtica, on tots el poemes tenen un 
tema motriu i una lliure, micro obert– es dona a conéixer l’obra poètica de 
dones, arreu del món, en moltes ocasions desconegudes.

IGUALTAT I PUNT - Va nàixer amb objectius encaminats a promoure 
l’empoderament de les dones, la igualtat entre tots dos sexes, fomentar la 
coeducació i ajudar a dones víctimes de violència de gènere o agressions sexuals. 
     - Per al compliment d’aquests fins, el coŀlectiu pretén desenvolupar accions de 
voluntariat, com la participació en grups de suport i acompanyament o en punts 
violeta; divulgatives, dirigides a la ciutadania de totes les edats i condicions; i 
formatives, especialmen dirigides a la població jove i adolescent, tant en centres 
educatius com coŀlectius d’aqueix sector dins i fora del nostre municipi.

COR DE L’ELIANA - La finalitat de la nostra associació és gaudir  cantant,  
difondre la música coral, integrar el llenguatge  artístic en els nostres 
concerts i fomentar el gust per la música tan a xiquets com a xiquetes. 
       - El nostre cor, mitjançant la música, la paraula i la imatge va creant uns 
espectacles dedicats a la dona, «Amb cor de Dona» és la nostra manera de donar 
suport a la igualtat de tantes dones que dia rere dia han d’enfrontar-se a una 
societat que a vegades ens priva d’aquesta igualtat.A l’Eliana hem col·laborat en 
repetides ocasions, en els actes organitzats amb motiu de la setmana de la dona, o 
per la igualtat de gènere, i també ho hem fet amb la Associació Alanna.



Magistrae dixerunt
- Per què quan una dona és segura i poderosa li diuen bruixa? Lisa Simpson. 

- El problema de la dona sempre ha estat un problema d’hòmens. Simone 
de Beauvoir. 

- Qui és feminista i no és d’esquerres, manca d’estratègia. Qui és d’esque-
rres i no és feminista, manca de profunditat. Rosa Luxemburg. 

-No ens podem sentir lliures si els altres no ens accepten com a lliures. 
És tot un repte, convèncer-los. Sobretot quan es neguen fanàticament a 
acceptar-ho; aleshores és un repte majúscul. Això, per exemple, ho saben 
totes les dones del món. Isabel Clara Simó. 

- No hi ha barrera, pany ni forrellat que pugues imposar a la llibertat de la meua ment. Virginia Woolf. 

- No estic acceptant les coses que no puc canviar, estic canviant les coses que no puc acceptar. Angela Davis. 

-A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida. I el tèrbol atzur de ser tres voltes 
rebel. Maria Mercè Marçal. 

-Una bona noia coneix els seus límits, una dona inteŀligent sap que no en té cap. Marylin Monroe.
 
-Les nenes bones van al cel, les dolentes a tot arreu. Mae West. 
 
-Ningú pot ser lliure si no és independent. Maria Montessori. 
 
-Els extremistes han demostrat què és allò que més els espanta: una nena amb un llibre. Malala Yousafzai. 

-Les dones no seran iguals fora de casa mentre els hòmens no siguen iguals dins. Gloria Steinem. 

 -Si ets una dona i has sentit dins el cap una veu que et diu ‘¿qui ets tu per dir res?’, recorda que ets un ésser humà 
que pot canviar el món. Emma Watson.  

-Si un home diu el que pensa, és un home. Si una dona diu el que pensa, és una puta. Bette Davis. 

 -Em vaig fer feminista perquè l’alternativa era fer-me masoquista. Sally Kempton. 

-Una dona ha de ser dues coses: qui ella vulga i el que ella vulga. Coco Chanel. 

 -Vençuda i tot, vull ésser jo mateixa, abella furiosa de sa mel. Mercè Rodoreda. 

 -La qüestió no és si les dones haurien de ser soldats, sinó què hem de fer perquè els hòmens no ho siguen. Petra 
Kelly. 

-T’ensenyaran a considerar el teu cos, no com un tot que ets tu mateixa, sinó com si el veiessis des de fora; la visió de 
tu mateixa et vindrà des dels ulls del mascle que t’observa de fa segles. Maria Aurèlia Campmany.

-Quan em van voler callar, vaig cridar. Teresa Wilms Montt.

-M’estime més una llibertat perillosa que no una servitud tranquil·la. María Zambrano. 

-Sempre he estat feminista. Això vol dir que m’opose a la discriminació de les dones, a totes les formes de des-
igualtat basades en el gènere, però també que reclame una política que tinga en compte les restriccions imposades 
pel gènere en el desenvolupament humà. Judith Butler.
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Les nostres paraules:  
Sexisme al llenguatge
                                                                        Pasqu Martínez 

    
Començaré l’article amb una cita treta de la Guia de trac-
tament  NO SEXISTA de la informació i la comunicació a 
la Universitat Jaume I :
 
“A través del llenguatge emetem missatges i aquestos 
poden resultar sexistes si en la forma (paraules triades o 
estructura de presentació) o en el fons resulten discrimi-
natoris per raó de sexe(...)  comunicar imatges negatives 
de les dones afavoreix la transmissió dels estereotips se-
xistes, la perpetuació de la postergació dels rols femenins 
i la seua posició en la societat(...)”
Segur que hem sentit, aplicat a una cosa, acte, persona... 
“és collonut o collonuda”,  açò vol dir que és bona, agra-
dable, inclús magnífica, però per a dir que alguna cosa ens 
avorreix, o ens cansa sentim dir “açò és un conyàs”, els 
atributs masculins guanyen per golejada.
I si ens fixem en la següent sèrie de paraules vorem  que 
no són equivalents si ens referim a homes o a dones:

     –Governant: home que governa.
     –Governanta: dona responsable del servei de neteja.
     –Secretari: home que exerceix un alt càrrec.
     –Secretària: dona que es dedica a tasques subalternes.
     –Sergent: suboficial de l’exèrcit.
     –Sergenta: dona autoritària/esposa del sergent.

També trobem allò que s’anomena “buits de lèxic”: parau-
les que no tenen el seu corresponent  en l’altre gènere, 
quan es refereix a homes sol tindre valor positiu -cavalle-
rositat- i, si és a dones sol tindre connotacions negatives 
-harpia-

I què dir dels refrany populars com:
     Cap home savi i discret diu a la dona un secre.
     Casa on governa muller, no sol anar bé.
     A l’amiga que ho és, no li ensenyes el promés.

I podríem continuar, què em diríeu de la diferència de sig-
nificat entre homenot i donota.
Si voleu aprofundir a la xarxa hi ha a muntó de material, 
vos en deixe alguns:
https://www.coe.int/ca/web/human-rights-channel/stop-sexism 
https://www.plataformaeducativa.org 
https://www.inclusio.gva.es 
https://oficinaigualtat.uib.cat/ 
https://www.donesjuristes.cat/noafluixislallengua/lus-del-genere-feme-
ni-perdesqualificar/

Apun-
ta maneres 

la xiqueta!        
Je,Je...
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