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El llibre que tens a les mans és un recull de textos, 
una multiplicitat de veus escrit des de diverses pers-
pectives que pretén, a partir de l’acompanyament i 
el testimoniatge, denunciar la historiografia oficial i 
els discursos hegemònics que han generat una imat-
ge negativa de les dones i han contribuït a la seua 
invisibilització en diversos àmbits de la vida.

A més, amb aquestes línies de memòria feminista 
en què s’ha donat veu a les protagonistes, Arada tam-
bé aporta eines per a la construcció d’alternatives en 
diversos camps i propostes per a generar memòria 
útil dins dels feminismes actuals, partint de les expe-
riències de les dones que les han precedit.

Arada. Eina de Feminismes i Memòria és un 
col·lectiu que engloba projectes d’anàlisi i difusió 
relacionats amb la memòria com a eina de combat, 
que desenterre els relats de la majoria soterrada sota 
l’heteropatriarcat colonial i capitalista. Hem creat 
un centre de documentació del moviment feminista 
valencià, així com tota mena d’activitats de divul-
galció. El nostre nom és una metàfora, utilitzem la 
memòria com una ferramenta: llaurar  el passat per 
sembrar el futur.
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COL·LECCIÓ RESCAT

La proposta d’aquesta col·lecció es basa 
en la (re)apropiació de sabers generats en 
els circuits acadèmics. Fartes de la mera 
producció del coneixement pel coneixe-
ment, ací s’intenten transvasar materials 
que es pretenen crítics cap a formats 
que puguen garantir-ne l’accés i generar 
debats des de baix. Estem convençudes 

que el món acadèmic actual necessita una dissolució, necessària 
per a poder (re)pensar la idea del valor social dels sabers que es 
generen, dia rere dia, i que es perden en arxivadors i pendrives, 
marcats amb qualificacions, proves, judicis, etc. En aquest sentit, 
creiem que hi ha recerques importants que han de traslladar-se i 
emigrar a altres espais on puguen ser llegides i interpel·lades sota 
claus radicalment diferents a les de l’Acadèmia i des de les quals 
aquests materials puguen engreixar i alimentar el pensament crí-
tic.

D’aquesta manera, aquesta col·lecció també es fa responsable 
de la denúncia històrica sobre la necessitat d’una transformació en 
les formes de compartir i crear sabers, radicats en localitzacions 
concretes i que puguen dialogar amb altres experiències, marcs 
teòrics, postures ideològiques, anàlisis històriques, etc. Per això, la 
proposta de recuperació del pluspensament que és contínuament 
generat i fet malbé, d’aquests textos que sovint incomoden i per-
torben o que il·luminen parcel·les de realitat encara inexplorades 
o desateses i que s’esforcen per no acatar dòcilment els dictats 
canònics. És una tasca que no s’ha de  menysprear si volem enfor-
tir i afavorir els debats presents en el si dels moviments socials i 
preparar aquells problemes que vindran. 





Gràcies a totes les entrevistades, a les nostres companyes i ami-
gues i a tots els testimonis directes que ens han inspirat per es-
criure aquest llibre.

Volem transmetre un agraïment especial a Miren i Silvia per 
la seua confiança i suport, a Caliu per l'oportunitat i, en defini-
tiva, a totes aquelles persones que han fet possible que es puga 
llaurar aquest projecte. Vosaltres sou l’arada que obri els solcs de 
la nostra memòria.
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Pròleg
Miren Llona

La creació del Centre de Memòria Feminista Arada: eina de femi-
nismes i memòria en 2016 és un esdeveniment d’enorme trans-
cendència per al feminisme i per a la recerca social i històrica. Un 
grup de dones joves de València, descontentes amb el tractament 
que la Història fa del passat de les dones, ha decidit intervenir 
activament en aquesta per a donar protagonisme a veus que han 
quedat silenciades, a vivències femenines situades als marges, a al-
tres formes d’entendre el món que no han tingut el reconeixement 
que mereixen. M’emociona especialment la iniciativa d’aquestes 
dones perquè en 1982 un altre grup de dones, aquesta vegada 
de l’Assemblea de Dones de Bizkaia, també va veure la necessitat 
de crear un centre de documentació de dones que recopilara i 
custodiara els documents del moviment feminista del País Basc. 
La creació del que hui és el Centre de Documentació de Dones 
Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa1 va sorgir del 
mateix impuls utòpic que ha il·luminat Arada i que aquest grup 
interpreta en clau metafòrica com “obrir solcs en la terra: utilitzar 
la memòria per a llaurar el passat i sembrar el futur”. Tots dos pro-
jectes, malgrat la distància temporal que els separa, comparteixen 
la mateixa actitud de sospita cap als grans centres de producció 
de saber, com les biblioteques, els arxius i les universitats. La des-

1  En l’actualitat el Centre de Documentació de Dones Maite Albiz Emakumeen 
Dokumentazio Zentroa compta amb el següent fons: una col·lecció central de 7.234 
llibres, 2.892 documents de literatura grisa i 1.803 cartells del moviment feminista del 
País Basc, 579 DVDs, 150 CDs i 113 títols de publicacions periòdiques. Tot això pot 
consultar-se en http://www.emakumeak.org/es.

a
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confiança està justificada per l’abús d’autoritat que aquestes insti-
tucions han mostrat durant molt de temps, ocultant la paraula i 
l’acció de les dones; menyspreant el seu protagonisme social, polí-
tic i cultural. Encara que hui semble mentida, en els anys setanta 
crèiem que les nostres lluites feministes havien sorgit del no-res. 
No hi havia coneixement que molts anys abans altres dones també 
havien protagonitzat protestes i manifestacions per a obtenir drets 
fonamentals per a totes. Descobrir que teníem un passat, el que 
hui anomenem primera i segona ona del feminisme, ens va donar 
poder i ens va fer comprendre la importància de la memòria i de 
la història per a l’enfortiment i la legitimació de moviments socials 
com el feminista en el present.

Entre els seus objectius principals, les joves d’Arada, a més de 
crear l’arxiu feminista, es plantegen realitzar labors de recerca i de 
divulgació, activitats de les quals aquest llibre que tenim entre les 
mans és una mostra excel·lent i necessària. L’actitud d’aquestes 
investigadores cap a la disciplina de la història i cap a les ciències 
socials és la d’aprofundir en elles des de la llibertat de pensament. 
Això aporta a les seues recerques dues perspectives essencials: 
d’una banda, la idea que no hi ha una estructura tancada de les 
coses i que és necessari posar entre parèntesi les concepcions de la 
realitat acabades o naturalitzades; i, per un altre, que la nostra ac-
tivitat creadora com a dones feministes, el nostre propi pensament 
crític és una aportació necessària per a entendre la realitat, per a 
explicar el passat i per a comprendre l’acció humana íntegrament.

Les recerques del grup estan dirigides a l’exploració de les ac-
tivitats que homes i dones han realitzat per a sostenir el món, 
per a resoldre els problemes, per a transformar constantment la 
naturalesa en cultura, que és el genuïnament humà. La postura 
de dissentiment amb allò existent, que les investigadores d’Arada 
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apliquen en els fenòmens investigats, els permet desplegar sobre 
aquests una nova mirada. Aquest fet és molt significatiu perquè 
la creació de nous relats històrics exigeix fer preguntes obertes al 
passat. Com planteja la historiadora Eleni Varikas, és necessari 
considerar “el passat com un camp obert a diferents futurs”. Des 
d’aquesta perspectiva, la labor de l’investigador/a és sobretot trac-
tar de localitzar els factors que van permetre a alguns d’“aquells 
futurs” realitzar-se amb l’exclusió d’uns altres. Això obliga a co-
néixer molt bé les condicions de possibilitat dels fenòmens que 
estudiem. Sovint, ha sigut la contestació a la pregunta com va 
passar (perquè això sí va passar) la que ha permés ampliar el ven-
tall de respostes i la que ha alertat sobre l’existència de diferents 
formes de resoldre els problemes de l’existència més enllà de les 
versions normalitzades. Tot això ha contribuït a repensar el sentit 
de la història, a tindre en compte altres experiències i, fins i tot, a 
reconéixer l’existència d’altres subjectes històrics, com les dones.

L’epistemologia crítica feminista, de la qual el grup Arada és 
un bon exponent, té entre els seus objectius fonamentals contes-
tar la norma, és a dir, denunciar la naturalització de determina-
des formes d’estar al món, maneres essencialitzades de pensar, 
de sentir el cos i de percebre la realitat, que prenem com a fruit 
de l’ordre natural de les coses, i el caràcter social de les quals i 
culturalment construït ha aconseguit posar en evidència la teoria 
feminista. Traslladar aquesta actitud a l’anàlisi del passat reque-
reix pensar en la diferència, adonar-se del que no és habitual i 
trenca la lògica. Aquest és un fet rellevant per a l’anàlisi històrica 
en la mesura en què cercar les discontinuïtats permet percebre 
el canvi al llarg del temps, posant en evidència, precisament, la 
fugacitat de les coses, dels hàbits, dels sistemes de pensament o 
dels ordres polítics, socials i econòmics; canvis i transformacions 
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que són inherents al pas del temps però que, no obstant això, 
sovint queden ocults per l’alt grau de naturalització amb el qual 
mirem i narrem la història.

 L’obstinació feminista per rescatar la diferència té llavors dues 
virtualitats: d’una banda, té un component ètic que ens acosta a 
l’altre, als subjectes no hegemònics, els quals es troben als mar-
ges, bé perquè no estan incorporant els discursos del poder o bé 
perquè els estan contestant; d’altra banda, i com assenyalava ante-
riorment, el rescat de la diferència és la forma més eficaç de desle-
gitimar la naturalització del passat. Com diria Michel Foucault, és 
perquè el temps marca i deixa petjada pel que en el principi de la 
història no està el final.

Quan ens acostem a la recerca de les relacions humanes i de 
qüestions concebudes com a eternament existents, veiem l’amor, 
la família, la violència, el treball, les relacions sexuals, el poder, 
etc., és difícil trencar els esquemes per a pensar d’una altra manera 
i preguntar-nos si va existir, per exemple, “la dona caçadora”, o 
“el pare recol·lector”, o “la dona guerrera”, o “l’home sexual”. En 
trobar indicis d’aquelles altres existències aconseguim desnatura-
litzar les identitats d’homes i dones, les seues formes de ser i estar 
al món i les relacions entre ells. La diferència sexual és, en aquesta 
mesura, una qüestió elemental que hauria de formar part de les 
preocupacions de tots els historiadors/es i investigadors/es socials. 
Si preguntar-se pel significat de ser home o ser dona i pel tipus 
de relacions que tots dos mantenen fora alguna cosa habitual, la 
historiografia canviaria substancialment: s’esfondraria l’aclaparant 
pes de l’androcentrisme i del protagonisme masculí, i la condem-
na de les dones a la subalternitat minvaria.

No obstant això, la tasca no és tan senzilla. El fet que nosaltres 
mateixes tinguem els significats relatius a la condició sexual i al gè-
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nere tan profundament interioritzats i els concebem com a propis 
de l’ordre natural de les coses, fa que la tasca de mostrar el caràcter 
cultural i construït de la biologia siga una tasca particularment di-
fícil. Gisela Bock ja va advertir de dos riscos que podien produir-
se: el primer d’ells, que el gènere semblara que venia a descriure el 
conjunt d’atributs culturals associats exclusivament a la naturalesa 
femenina; el segon, que es pretenguera esbrinar quines eren les 
“autèntiques” característiques del sexe, com si d’una essència na-
tural es tractara. En una mirada retrospectiva, i quasi trenta anys 
després que Bock advertira d’aquests perills, cal reconèixer que 
la historiografia, tant com les ciències socials i fins i tot el mateix 
feminisme, ha incorregut repetidament en tots dos errors, la qual 
cosa no fa sinó ratificar la complexitat que encarna el procés de 
deconstrucció de categories profundament naturalitzades com les 
de sexe o gènere.

Arribats a aquest punt, segueix sent imprescindible reconéi-
xer la important aportació de Joan Scott quant a la categoria de 
gènere. Aquesta historiadora va plantejar que la diferència sexual 
era un element constitutiu d’altres relacions de poder i que el gè-
nere tenia capacitat per a dotar de significat relacions jeràrquiques 
tals com les classes socials, les ètnies, la religió o qualsevol rela-
ció constituïda en termes desiguals de poder. Tal com ha destacat 
Nerea Aresti, a partir de Scott la qüestió s’ha centrat tant a veure 
com el gènere construeix les relacions socials, com a reconéixer 
que la categoria mateixa de gènere és una construcció i ha de ser 
objecte d’anàlisi. Això converteix el gènere en una categoria analí-
tica inestable. Però com planteja Aresti, és precisament en aquesta 
inestabilitat on radica el seu valor subversiu. En la mesura en què 
establim rols assignats a homes i a dones com si d’un teló de fons 
passiu es tractara, paradoxalment, com sosté la mateixa Joan Scott, 
estarem mantenint als homes i a les dones reals fora de la història.
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Amb la finalitat d’acostar-se a la realitat de les dones, les femi-
nistes d’Arada han decidit rescatar la seua memòria i entrevistar 
a aquelles que, per dret propi, són protagonistes de la història. 
A través dels records d’aquelles dones podem apreciar les elec-
cions que han fet al llarg del temps i la forma en què han resolt 
els assumptes crucials de la seua vida. La seua memòria resulta, 
d’aquesta manera, un escenari privilegiat per a observar què han 
fet les dones d’elles mateixes amb els límits que ha marcat la so-
cietat en un moment donat. Com diria Luisa Passerini, aquesta 
virtualitat de la memòria permet a l’historiador/a ajustar molt bé 
el que va succeir i el que era possible, allunyant el perill de caure 
en interpretacions ahistòriques. Però, per a la seua comprensió i 
interpretació, les fonts orals necessiten dialogar amb el context 
d’una època. És per això necessari l’esforç de recopilar i guardar 
tots els vestigis documentals que donen fe del pas de les dones pel 
món.

 Ambdues tasques, arreplegar les seues històries de vida 
i custodiar les petjades materials de les seues accions relle-
vants, són necessàries per a canviar el sentit de la Història. 
No obstant això, la preservació del patrimoni cultural és una fun-
ció enormement poderosa per la seua capacitat per a seleccionar 
o excloure materials, vestigis, temes de estudi, esdeveniments, les 
experiències de diferents subjectes pel món, i per això mateix, és 
també un territori d’intervenció privilegiada del poder polític. En 
aquest procés de classificació, moltes cultures significatives i grups 
humans rellevants són condemnats a l’oblit. El memoricidi, és a 
dir, la desaparició del patrimoni cultural, material i immaterial, 
d’una comunitat o grup social, és un prerequisit per a ser esborrat 
dels annals de la història2. Per contra, conservar i arxivar el patri-

2  El terme memoricidi va ser introduït pel poeta i escriptor Juan Goytisolo a propòsit de 
la destrucció de la Vijecnica (antic Ajuntament de Sarajevo), que albergava la Biblioteca 
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moni cultural d’una comunitat és el primer pas imprescindible 
per al reconeixement del valor de la seua existència i per a fer 
possible la construcció de la seua memòria històrica.

Totes les decisions que afecten les polítiques públiques de la 
memòria són qüestions del present, encara que afecten el passat. 
Sovint es fa una utilització política de la memòria i es posen les 
víctimes, els esdeveniments i les interpretacions del passat al servei 
del present. Convé llavors tornar a Walter Benjamin per a realitzar 
el que ell anomena una “inversió dialèctica”, és a dir, no utilitzar el 
passat per a justificar i donar suport al statu quo present. Es tracta, 
precisament en cas contrari, de donar al temps actual una dimen-
sió subversiva i transformadora que faça possible salvar de l’oblit 
els assajos revolucionaris fracassats, les víctimes violentades i obli-
dades o els subjectes històrics oprimits pel poder. La dimensió po-
lítica d’aquesta inversió dialèctica  són la rebel·lia i el compromís 
revolucionaris en el present, que tenen la capacitat d’il·luminar el 
passat. El que Benjamin considera “raspallar la història a contra-
pèl” es tradueix, llavors, tant a anar a contra corrent de les versions 
oficials de la història, com, en la vida social i política, lluitar a 
contra corrent, com ell deia, per la revolució.

Vull celebrar l’arribada d’Arada de tot cor i agrair a totes les 
seues components el seu compromís feminista i la generositat de 
la seua iniciativa. M’acomiade amb els versos d’Uxue Alberdi, jove 
bertsolari que, com les dones del grup Arada, també vol donar la 
benvinguda a la cooperació entre totes les dones.

Nacional Universitària de Sarajevo amb 1,5 milions de volums especialitzats en cultura 
àrab, turca, persa, jueva. Entre el 25 i el 27 d’agost de 1992 l’edifici va ser totalment 
destruït i més del 90% del seu contingut reduït a cendres per les forces nacionalistes 
sèrbies en el que va ser conegut com el lloc de Sarajevo. Es tractava no solament de 
l’anihilació física de la població civil, sinó també de l’eradicació de la seua memòria 
col·lectiva i històrica.
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1
Emakume zuzenak,
okerrak, kirtenak,
moja txintxoak eta
zerrama irtenak,
itsusiak, politak,
atletak, herrenak:
konplize ditut eta
maite ditut denak.
2
Langileak, alferrak,
lanik ez dutenak,
tuntunak, mediokreak,
klaseko lehenak,
ale desegokiak,
andre txit gorenak:
konplize ditut eta
maite ditut denak.
3
Ama onak ta txarrak,
ama ez direnak,
lurrera jausi arte
mozkortzen onenak
ta umeen merienda
usaina dutenak:
konplize ditut eta
maite ditut denak.

KONPLIZE DITUT ETA…
Uxue Alberdi Estibaritz
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4
Lotsatiak, ausartak
argalak, gizenak,
iletsuak, soil-soilak,
marimutilenak,
katemeak, gorilak,
panterak, zezenak:
konplize ditut eta
maite ditut denak.
5
Markesaren alabak,
neskame gizenak,
printzesak ta sorginak,
ogroak, sirenak,
Maritxuak, Bartolo
itxura dutenak:
konplize ditut eta
maite ditut denak.
6
Lehen munduko emeak,
kapitalistenak,
lur usaia daukaten
andre indigenak,
zuri, gorri, horiak,
beltzetan beltzenak:
konplize ditut eta
maite ditut denak.

ARGIA astekariko Bertso Berriak atalean 
(2.317. alea, 2012-04-01)

KONPLIZE DITUT ETA…
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1
Dones bones,
dolentes, gandules,
mongetes formals i
‘cotxines’ eixides,
atletes, coixes:
són les meues còmplices i
les estime a totes.
2
Treballadores, malfaeneres,
les que no tenen treball,
ximples, mediocres,
les primeres de classe,
les rares,
excel·lentíssimes senyores:
són les meues còmplices i
les estime a totes.
3
Bones i dolentes mares,
les que no són mares,
les que s’emborratxen
fins a caure al terra
i les que fan olor
de berenar de xicalla:
són les meues còmplices i
les estime a totes.
4
Vergonyoses, atrevides
primes, gordes,
peludes, calbes,

KONPLIZE DITUT ETA…
Uxue Alberdi Estibaritz

Traduït al català
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marimatxos,
gates, goril·les,
panteres, boues:
són les meues còmplices i
les estime a totes.

5
Filles del marqués,
serventes gordes,
princeses i bruixes,
ogres, sirenes,
les Maritxus, les que tenen
pinta de Bartolo:
són les meues còmplices i
les estime a totes.
6
Femelles del primer món,
les més capitalistes,
les que tenen tradició de terra,
dones indígenes,
blanques, roges, grogues,
les més negres en negre:
són les meues còmplices i
les estime a totes.

Miren Llona
Facultad de Letras, Vitoria-Gasteiz

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

ARGIA astekariko Bertso Berriak atalean  
(2.317. alea, 2012-04-01)
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Usos polítics de la memòria
Mònica Chirivella Magraner i Sara Mahi-
ques Bou

Potser no és que el temps present ens recorde a temps passats. Potser 
és exactament que si no guanyem aquesta batalla, això és el temps que 
vindrà. 

Anna Gabriel

Escriure ve a ser el contrari de parlar; es parla per necessitat mo-
mentània immediata i en parlar ens fem presoners del que hem pro-
nunciat, mentre que en el fet d’escriure es troba alliberament i per-
durabilitat -només es troba alliberament quan arribem a alguna cosa 
permanent-. Salvar les paraules de la seua momentaneïtat, del seu ser 
transitori, i conduir-les en la nostra reconciliació cap a allò perdura-
ble és l’ofici de qui escriu. Les paraules diuen alguna cosa. Què és el 
que vol dir l’escriptor i per què vol dir-ho? Per què i per a qui? Vol 
dir el secret; el que no pot dir-se amb la veu per ser massa veritat; i 
les grans veritats no solen dir-se parlant. La veritat del que passa en el 
secret, si del temps, en el silenci de les vides, i que no pot dir-se. “Hi 
ha coses que no poden dir-se”, i és cert. Per això allò que no pot dir-se, 
és el que s’ha d’escriure.

María Zambrano. Per què s’escriu?

Aquest capítol pretén recollir les discussions d’un debat recent so-
bre la relació entre la història com a ciència d’estudi, la memòria 
en tant que memòria col·lectiva i la política. A finals del segle 

a
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xx, pren importància la qüestió de la memòria com a base per 
a l’estudi de la història, quan anteriorment havia estat vista com 
quelcom aliè al mètode científic i, per tant, repudiat pels estudio-
sos. La societat actual es caracteritza pel mnemotropisme, és a dir, 
un culte a la memòria. Però, a què es deu aquesta obsessió? Possi-
blement, com alguns autors han estudiat, vinga d’un trauma his-
tòric: aquell que va suposar la II Guerra Mundial i posteriorment 
la Guerra Freda. I, per aquest motiu, l’Holocaust és actualment la 
fita central de la memòria col·lectiva1.

L’estudi de la història no és un tema que interessa únicament 
als historiadors. La història, com veurem, és alguna cosa que dóna 
forma a la societat en el seu conjunt, però que també dóna for-
ma o deixa petjada en cada persona individualment. Quan fem 
la vista enrere amb la intenció de buscar en el passat, no ho fem 
esperant trobar sols dades o fets concrets, no pretenem conéixer 
la veritat absoluta, o almenys no hauria de ser així, ja que no ens 
és possible; ho fem, però, amb la intenció de resoldre preguntes i 
dubtes motivats des del nostre context present. És a dir, en el pre-
sent trobem la motivació que ens empeny a regirar en el passat a 
la recerca de respostes. El coneixement del passat no està en saber 
cada detall, sinó en entendre’l.

 A banda, la concepció que hom ha tingut de la història ha anat 
canviant al llarg del temps. Tradicionalment, es veia la història 
com la veritat absoluta i la memòria, lligada a la passió i els sen-
timents, es concebia més subjectiva. Trobem diferents corrents al 
respecte que podem resumir de la següent manera: el positivista, al 
qual sols interessen els fets demostrables; el constructivista, segons 
el qual la història és accidental i subjectiva, els actors històrics (la 
seua identitat i les seues accions) estan determinats per les estruc-

1  Enzo TRAVERSO: Els usos del passat. Història, memòria, política, València, PUV, 
2006.
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tures socials, és a dir, pels valors i les creences; i la visió més tar-
dana sorgida arran del postmodernisme i el gir lingüístic, segons 
el qual el discurs adopta un paper central com a mediatitzador de 
realitats. El postmodernisme manté que no hi ha diferència entre 
la memòria social i la història, perquè tota història estaria “con-
taminada” pel present i, per tant, tindra més informació sobre el 
present que sobre el passat. La història, pels postmodernistes, no-
més seria una narració i qualsevol narració del passat seria vàlida 
com a relat, però no aconseguiria apropar-se a la realitat, perquè al 
remat, la realitat no existiria, sols hi hauria el discurs.

Amb la manera amb què tradicionalment s’ha fet història, do-
nant un paper central sobretot als esdeveniments polítics o grans 
canvis econòmics, mostrant la humanitat com a conjunt repre-
sentada pels hòmens de classe dominant, sovint occidentals, s’obri 
una bretxa entre les històries personals i la Història, i aquesta dua-
litat s’ha conservat fins als nostres dies. Aquesta mirada macro no 
només silencia individus, també col·lectius tradicionalment mar-
ginats o reprimits. Sabina Loriga2 remarca que les persones aparei-
xen moltes vegades en els manuals d’Història com a fons escènic, 
com a massa. Amb això se suprimeixen o oculten la conflictivitat 
i el debat, restringint quins subjectes poden ser subjectes històrics 
i quins no. Per exemple, sempre se’ns ha presentat en la història 
de l’època medieval, la societat feudal com un món de quietud, 
amb estaments tancats. No obstant això, nombrosos autors han 
evidenciat que el feudo va ser, al capdavall, una lluita de classes 
implacable. Així, veiem una invisibilització de la força organitza-
tiva dels camperols front als terratinents que va perdurar durant 
tota l’Edat Mitjana.3

2   Sabina LORIGA: “La escritura biográfica y la escritura histórica en los siglos XIX y 
XX”, Anuario IEHS  27, 2012, pp. 164-165.

3  Silvia FEDERICI, Calibán y la bruja :Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva. 
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És la pròpia percepció, des de la classe dominant, de què ha 
estat i què no ha estat remarcable el que ha despullat la història de 
la humanitat de la seua part més emocional. Han estat les classes 
dominants les que s’han reservat la possessió absoluta de, també, 
la raó i l’objectivitat. No obstant això, les emocions i la subjecti-
vitat també són fets que poden ser estudiats i que són capaços de 
mostrar-nos una infinitat de coses sobre els subjectes històrics que 
estudiem. Per exemple, mitjançant una entrevista podem veure 
com la persona a qui entrevistem, que seria la nostra font, reaccio-
na a les nostres preguntes, deixant-nos captivar el seu patiment, 
en què s’emociona, què calla, què no vol o no pot contar. El terme 
objectivitat sovint s’ha utilitzat per a desacreditar altres perspecti-
ves considerades subjectives. 

 Entenem per tant que no hi ha una història objectiva, el que 
sí que podem trobar són fets demostrables. Un exemple serien 
les restes arqueològiques que s’han trobat en un jaciment (ossos, 
ferramentes, joies), però tot el que es diga sobre aquestes serà un 
relat i dependrà d’aquell que l’escriga.  Segons l’escriptor Edward 
Said4, l’arqueologia pot ser emprada a fi de fomentar les religions 
nacionals: Israel excava destrossant restes materials del passat àrab-
palestí per a demostrar la presència jueva. Això ens mostra que la 
història pot amagar altres històries.

Ací és on cobren importància l’autor i el seu context. Diem 
que la història serà sempre subjectiva perquè l’autor condiciona 
el seu estudi mitjançant les preguntes que es fa, i aquestes vé-
nen donades per les preocupacions materials de cada època. No es 
pot deslligar un autor del seu context, ni una publicació del seu 
objectiu. Això ho veiem tant en l’elecció del tema —com puga 

Madrid, Traficantes de Sueños, 2017

4  Edward W. SAID: Orientalisme, Barcelona, Eumo, 1991.
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ser l’estudi de la història d’Occident— com en la manera en què 
aquest és narrat, és a dir, el discurs: certs arguments basats en la 
suposada superioritat cultural d’Occident es van configurar per 
justificar la política imperialista portada a terme pels països euro-
peus al segle xix.

La història oficial és aquella construïda per les institucions per 
legitimar les seues polítiques coetànies. Aquesta història oficial serà 
transmesa sobretot mitjançant l’educació i passarà a formar part 
de la memòria col·lectiva. Per contra, les altres visions de la his-
tòria queden minvades, ocultades i silenciades; i les que s’oposen 
directament a la versió oficial són desprestigiades i excloses del món 
acadèmic al considerar-se ideologia —com si no fos ideològica la 
història oficial de la Transició espanyola, per exemple—. Enzo Tra-
verso defineix això com a memòries fortes i memòries dèbils. L’Estat 
reprodueix tan sols una memòria5 i la construeix mitjançant una 
sèrie de símbols i mites (dates de celebració, monuments, noms 
de carrers, etc.). Aquesta memòria impregna els pobles i es con-
verteix en memòria històrica. No obstant això, hi ha moltes altres 
memòries personals diferents que al comparar-se unes amb altres 
seran contradictòries, però que també coincidiran a grans trets amb 
aquells grups que hagen viscut experiències semblants. D’aquesta 
manera, els grups socials amb memòries compartides tindran un 
element cohesionador que els dotarà d’un sentiment de pertinença 
i identitat.

Com a éssers socials que som, necessitem viure en comunitat, 
tindre una història, una continuïtat. Aquesta continuïtat ens ve de 
la memòria: som allò que recordem que som i els altres són per a 
nosaltres allò que recordem d’ells. Per tant, la memòria té la capaci-

5  L’Estat és sabedor del passat, però sols accepta el seu propi discurs i és del qual fa 
propaganda.
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tat de crear identitat, i la identitat després crea experiència; podríem 
concloure, per tant, que si la memòria crea identitat, la memòria 
crea acció (encara que de vegades no siga una equació tan senzilla).

Un exemple és el de la consciència de classe. Aquesta es genera, 
en el cas de la classe treballadora, a partir de les condicions laborals 
d’explotació i de les evidències de les contradiccions amb la classe 
dominant. Tot i així, i en un grau evidentment menor però no per 
això menys important, la memòria també ajuda a generar aquesta 
consciència, a partir d’experències històriques i lluites polítiques: 
les diades —huit de març, primer de maig—, les frases cèlebres, els 
símbols —la Canadenca, Chicago, la Ford—, els referents quadres 
polítics, els propis màrtirs, les manifestacions culturals -pel·lícules, 
llibres, cançons- i altres mirades cap a enrere generen tot un bagatge 
cimentat en la memòria amb l’objectiu de generar acció.

Un altre exemple pot ser el del nacionalisme. A partir del s. 
xviii, la construcció dels estats nació a Europa s’acompanyà de 
relats històrics esbiaixats i interessats, acompanyats dels símbols, 
com ja hem esmentat. Amb aquest mecanisme, els habitants d’un 
territori prenien una significació en l’àmbit nacional: s’arribava a 
ser ciutadà francés, no de París o Lyon, igual que els barcelonins i 
els sevillans esdevenien espanyols. Aquests processos homogeneït-
zadors eliminen la diferència de cada poble mitjançant les guerres 
i la força, però també amb la ideologia i la invenció llegendària 
d’una existència comuna que sembla conduir necessàriament a 
la consolidació d’un nou estat fonamentat en vincles històrics, 
ètnics, lingüístics, econòmics i d’altres, que, a més a més, prete-
nen construir l’harmonia social i desdibuixar la lluita de classes. 
L’educació dels súbdits sota principis uniformitzadors fou crucial 
per a impedir la fallida dels nous estats.

Què passa doncs si no tenim memòria? Tot el contrari: se’ns 
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nega la continuïtat, la identificació i, per últim, la personalitat. 
Estem deslligades i soles i ens costa molt crear vincles que ens 
conduïsquen a l’acció. Les dones —en major grau les dones de 
classe baixa— en molts casos, no hem tingut aquesta història, no 
ens hem pogut identificar amb la història oficial i, per tant, tenim 
menys referents amb les quals identificar-nos. 

La memòria  és aquell conjunt de records relatius a experiències 
pròpies o alienes, a persones, esdeveniments i idees. Emmagatze-
mem com a record tot allò que considerem digne de ser-ho; és a 
dir, allò que ens sembla important. Els fets quotidians, repetitius i 
avorrits corren pitjor sort i són oblidats. També hi ha un conjunt 
de vida, una part de l’existència que és oblidada, ignorada: aquella 
que no entenem, aquella que no té les ferramentes per a expressar-
se, aquella que no quadra amb els nostres esquemes mentals. 

Moltes vegades tendim a buscar maneres de preservar la me-
mòria, ja siga escrivint-la o gravant-la. De fet, moltes vegades 
pensem que recordem uns fets, com ara unes experiències de la 
infància, i en realitat allò que recordem és el que ens han contat 
altres persones, la versió dels nostres pares del que va passar o la 
fotografia que hem vist i tenim en ment. Per tant, la memòria 
també es pot equivocar i pot ser fàcilment enganyada.  

Quan es tracta de la memòria col·lectiva o social, hi ha altres 
elements de distorsió i el nostre punt de vista ens porta a privile-
giar alguns aspectes del passat o excloure’n d’altres. La memòria 
col·lectiva reprodueix les jerarquies polítiques i socials i es con-
verteix en un instrument del poder. Els historiadors formem part 
activament d’aquest aparell mitjançant la redacció de manuals es-
colars i ponències o congressos en diverses celebracions. Aquestes 
activitats se situen en la línia que separa la història i la memòria 
col·lectiva. L’escola és, sens dubte, el principal instrument de di-
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fusió del passat i, per tant, de creació d’una memòria comuna que 
transmeta una identitat. Per això mateix, l’escola ha sigut sempre 
un focus de conflicte, amb disputes pel seu control. D’aquesta 
manera, quan afirmem que la memòria té usos polítics, venim a 
dir que és una ferramenta per a crear i modificar la ideologia. La 
memòria és el vector d’una religió civil,6 és a dir, el fil conductor 
de les nostres visions del passat i del present. Està també condicio-
nada pel present, doncs la memòria que podem tenir d’un succés 
en un moment determinat pot canviar en el futur pels filtres de les 
noves coneixences, experiències i descobriments.

Un exemple per veure com el poder construeix les memòries i 
oblits el tenim en la nostra història recent. Si reflexionem un poc, 
veurem que la fita central de la memòria col·lectiva, com ja hem 
esmentat anteriorment, és l’Holocaust. Però per què no recordem 
amb la mateixa intensitat altres matances col·lectives com el cas de 
la massacre dels armenis a mans de l’Imperi Omotà en la Primera 
Guerra Mundial? Tal vegada perquè la memòria de l’Holocaust és 
emprada per justificar polítiques coetànies. Per una banda, resul-
ta evident que s’utilitza per fer una justificació política de l’Estat 
d’Israel; per altra, també pot servir per menystindre altres assassi-
nats massius que tenen lloc en l’actualitat. A més, el protagonisme 
jueu dins les massacres executades pels feixismes dels anys 20, 30 i 
40 invisibilitza sectors que en aquells anys també foren assassinats 
pels mateixos, però que a dia d’avui continuen sent incòmodes. 
Mentre que el poble jueu s’ha adaptat al neoliberalisme occidental, 
les feministes, gitanes, comunistes, i persones LGTB7continuem 

6  Enzo TRAVERSO: Els usos del passat. Història, memòria, política, València, PUV, 
2006.

7  Hi ha, però, un sector del moviment LGTB i feminista que sí s’està adaptant al neo-
liberalisme. És aquell que no qüestiona les estructures i la superestructura que permeten 
l’opressió específica de les dones i les persones LGTB; aquell que mercantilitza la lluita 
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sent, avui com ahir, un bastió de combat al sistema capitalista i 
patriarcal. Oblidar-nos-en intencionadament permet als polítics 
d’avui i a la burgesia fer un ús d’aquest passat segons el que els 
convé: condemnar el nazisme com un fenomen totalment aïllat 
del desenvolupament de les societats capitalistes. És per això que 
per descriure’l se centren en la part més emocional, al·ludint al 
terror del règim, la falta de llibertats típiques de les democràcies li-
berals, etc.; però no analitzen la relació que té amb l’imperialisme, 
l’anticomunisme i la lluita de classes. El feixisme és el següent pas 
que pren la burgesia per mantindre el seu poder quan ja no pot 
fer-ho mitjançant la democràcia parlamentària.8 Ocultar açò tam-
bé és fer un ús polític de la història, ja que tracta d’impossibilitar 
que la classe treballadora s’organitze i puga combatre tot eixe sis-
tema que li està agreujant i puga previndre l’ascens del feixisme.

Per altra banda, un holocaust és definit com la persecució i 
gran matança de persones d’un grup ètnic, social o religiós, d’un 
poble. Què són els feminicidis sinó una persecució i gran matança 
repetida i silenciada no durant segles, sinó durant mil·lennis? Per 
què no són els feminicidis la fita central de la memòria col·lectiva? 
És evident que continua sent profitós, per la classe dominant, que 
la meitat de la població mundial romanga sota unes condicions 
específiques d’opressió, sense importar que se’ns assassine pel fet 
de ser dones. També, els és interessant que hom no qüestione la 
base d’aquesta opressió.

Creiem interessant ací plantejar una pregunta que es fa 
l’escriptor Yosef Hayim Yerushalmi en el seu llibre Reflexiones so-

i fa samarretes on es pot llegir que totes hem de ser feministes, però que ven eixes 
samarretes explotant a altres dones, des de Bangladesh fins casa nostra.

8  Georgi DIMITROV., & Tercera Internacional. (1935). La unidad de la clase obrera
en la lucha contra el fascismo :Discurso pronunciado en el VII congreso de la internacional 
comunista, el día 2 de agosto de 1935. Barcelona etc.: Europa-América.
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bre el olvido: és possible que l’antònim d’oblit no siga la memòria 
sinó la justícia? Recuperar les veus silenciades i fer justícia (re-
conèixer drets i sancionar responsables) és necessari per a la supe-
ració d’esdeveniments que han sigut traumàtics. Si no es fa així, el 
trauma, igual que la memòria, es transmet generacionalment. Per 
això, qualsevol intent de silenciar el passat està abocat al fracàs. 
Solament traient a la llum el passat que se’ns ha estat arrabassat, 
podrem superar-lo.

I superar-lo no implica obtenir la llicència per a oblidar, sinó 
aconseguir les ferramentes necessàries per a tancar ferides i reparar-
les en la mesura d’allò possible. D’una història sagnant es genera 
una memòria sagnant, i el passat dol. Per tant, si oblidar no és la 
solució i la prolongació del patiment tampoc aporta res, l’opció 
més encoratjadora potser siga mantenir-nos respectuoses amb 
aquelles que van sofrir opressions abans que nosaltres i recordar-
les, però fer-ho amb el somriure i el convenciment que vencerem.

No obstant això, i en som conscients, la memòria i la repa-
ració no són les úniques eines necessàries per superar un passat 
traumàtic. Creiem que l’única manera possible perquè els traumes 
se superen és que se superen les estructures que l’han possibilitat. 
A l’Estat espanyol, per exemple, mai no podrem superar el trauma 
de la guerra civil i el franquisme si continuem dins d’un model 
econòmic capitalista que permet que la burgesia traga a passejar el 
feixisme quan li convé. 
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Usos de la memòria de les dones

Jo sóc la dona forta de la Santa Escriptura.
(Mai no hi hagué més feble, més humil criatura.)

Mai no hi hagué un silenci més compacte que el meu
tancant els camins vívids a més crescuda veu.

Ells em motegen freda, i serena, i valenta.
I estic plena de pànic i de tristor calenta.

Ells són sens rels pregones, i sens força i sens pau.
Ells són el covard sempre, o el dolent, o l’esclau.

Ells són els vents aqueixos que ajuden tota flama,
ells, folls, els gots de l’ombra, la veu tensa que clama.

I jo no sé quin núvol equivocat i estrany
posà en mi l’aigua aquesta, de font que no em pertany.
Però mai no vaig dir-los: «Companys, també sóc terra.
De flama sóc i d’aigua, d’elements sempre en guerra...»

No els diguí la por meua a la nit, a la mort.
Prop de mi, no sabria que estic morint-me, el fort...

No és l’estil meu, sabeu-ho, lluir per la ferida
 la vida.

Maria Beneyto. L’engany

Al segle xix, quan la història inicià la seua institucionalització, 
començaren a escoltar-se algunes veus que assenyalaren l’absència 
de les dones en el relat històric. Prèviament Jane Austen, en Nor-
tanger Abbey, fa una crítica a la forma de fer història del moment, 
una crítica a la Història dels fets, reis i conflictes. Inés Joyes y 
Blake, en Apología de las mujeres, ens mostra com allò que s’estudia 
és l’espai públic, mentre que l’esfera privada no es considera digna 
d’estudi, fent-ne una crítica. Mary Astell se centra en la idea que 
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quan alguna dona ha sigut reeixida, s’ha considerat l’excepció a la 
norma. Aquestes són les crítiques que al segle xviii s’alcen sobre la 
història tradicional, tot i que (per ara) no les podem emmarcar en 
una crítica social i política en clau feminista. 

Si estes idees ja comencen a finals del xvii, va ser ja als anys 
70 del xx quan començà a produir-se una renovació historiogrà-
fica. Es passà de l’estudi dels esdeveniments polítics a allò quoti-
dià, i encara que això no inclou necessàriament les dones, aquesta 
preocupació per estudiar la història social va anar acompanyada 
per la preocupació de conèixer la història d’aquestes.

Les recerques ens han demostrat que no és que les dones no 
participaren o no tingueren pes en els processos històrics, sinó 
que foren deliberadament omeses en les narracions oficials. Això 
va lligat a com la política es connecta amb la història, elaborant les 
anomenades històries oficials que creen discursos que jerarquitzen 
i marginen. Si ja hem vist a l’apartat anterior que la història oficial 
pot intentar crear oblits per tal d’esborrar allò que no li convé, un 
dels casos més representatius el tenim a les dones en la història. Al 
ser esborrades deliberadament del relat històric, es feia més fàcil la 
seua dominació.

D’altra banda, si les dones no tenim història, no sabem d’on 
venim ni qui som: no existim. Si per ventura es coneixia la his-
tòria d’alguna dona era –i és– solament per a entendre millor 
les vivències d’algun home, com pot passar amb la història de 
les reines o regents. Aquest model s’ha seguit perpetuant fins als 
nostres dies i actualment segueix sent habitual llegir un manual 
d’història on no aparega cap nom o referència a alguna dona. 
Però el mateix pot passar en altres àmbits: si ens fixem al cine-
ma, podem veure com les grans històries es desenvolupen sense 
dones protagonistes.  Aquelles dones representades són solament 
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un complement per a l’home, una part de la història d’ell, però 
elles per si mateixes no tenen interés, profunditat o una història 
pròpia darrere. Tot això passa a formar part de la nostra me-
mòria col·lectiva. 

De la mateixa manera que la imatge d’Orient es construeix 
donant forma a una realitat i una presència en i per a Occident, 
com bé ens mostra Edward Said; la imatge de les dones és una 
construcció que es fonamenta en una història, unes imatges i 
un vocabulari que donen forma a una realitat configurada per la 
classe dominant, que ha reduït la figura de les dones a uns va-
lors (castedat, submissió, irracionalitat, maternitat, fidelitat) que 
obeeixen als interessos que cada etapa històrica necessita per les 
seues relacions de producció. Això és el que Simone de Beauvoir 
resumeix de la següent manera: “no es naix dona, s’arriba a ser-
ho”9. S’arriba a ser aquesta imatge construïda per a nosaltres que 
es transmet generació rere generació, una imatge que en definitiva 
ens subordina.

S’escau ací una reflexió positiva. Durant els nostres anys 
d’escolarització primària i secundària, el nombre de personatges 
femenins que ens arriben és ínfim, tal com es tracta en altres 
capítols d’aquest llibre amb més detall. En l’àmbit cultural, re-
bem milers d’exemples que ens cosifiquen, ens sexualitzen i ens 
dibuixen com a complement dels homes, sovint amb més defec-
tes que virtuts. Les dones som caricaturitzades constantment. 
En terreny familiar, la majoria de nosaltres afrontem pressions 
que intenten delimitar les nostres vides pel fet de ser dones, i les 
nostres familiars que no s’han casat o no han tingut fills solen ser 
estigmatitzades per la pròpia família. I tot i així, ens hem enfor-
tit, hem sabut nodrir-nos de les nostres referents, hem investigat 

9  Simone DE BEAUVOIR: El segundo sexo, Madrid, Cátedra, 2007.
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i hem après. Hem ficat grans debats sobre la taula, hem orga-
nitzat la ràbia acumulada pels mil·lenis de feminicidis, cremes 
de bruixes i pecats originals. I creiem que, tot i que cal un canvi 
total, radical i definitiu de les estructures que ens discriminen, 
l’educació és un dels àmbits on hem d’anar treballant mentre 
organitzem el món nou que portem als cors. Amb l’educació 
generem un camp de conreu de noves generacions crítiques, que 
exerciten el seu pensament i la seua formació per afrontar el 
repte històric de construir una societat on l’esclavatge del capi-
talisme -i així, del masclisme- siga ja una cosa del passat.

Per altra banda, quines ferramentes han emprat i empren 
aquests historiadors per a fer història? La meua àvia sempre diu 
tranquil·litat i bons aliments! quan m’explica com s’han de fer les 
coses. Bé, doncs ni una cosa ni l’altra. Els historiadors no han 
pogut fer història amb tranquil·litat de cap de les maneres; no ha 
estat així perquè els ha dominat la percepció de les dones com a 
alteritat i l’interés per escriure una història que no qüestine res i 
els facilite les vendes. Els ha dominat el sistema al qual serveixen. 
També és necessari parlar de la falta de voluntat. Deliberadament, 
la majoria d’estudiosos han invisibilitzat les dones en la història 
perquè no les han considerades suficientment importants. Aques-
ta idea és una veritable tortura per a les dones passades i les que 
vindran, ja que el “no ser mai suficient” no és una qüestió aïllada 
en la història, sinó en tots els àmbits: no eres suficientment prima, 
complaent, simpàtica, jove, adulta, preparada, formada, madura, 
intel·ligent, enginyosa. La visió que es té a priori de les dones és 
sempre d’insuficiència, cosa que ens espenta a haver de demostrar 
les nostres capacitats constantment. Com a estudiants d’història 
individuals, ens preguntàvem quins esforços hauríem de fer per ser 
suficientment interessants i poder aparèixer en la història. Com a 
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militants, però, ens hem adonat que el que importa no és escriure 
coses interessants, ni aparentar ser-ho, sinó escriure i investigar 
per tractar de mostrar la veritat. 

Tampoc s’han dotat dels millors aliments. Fins fa relativament 
poc de temps, l’historiador emprava com a eina fonamental els 
documents dipositats en els arxius eclesiàstics, senyorials i reials. 
L’arxiu esdevenia pràcticament un recurs consagrat que reflectia 
la veritat. La reducció de recursos a les fonts escrites dóna pri-
vilegi a dos nivells: primerament, a les cultures que han emprat 
l’escriptura; segonament, a les persones d’aquelles cultures que a) 
han pogut alfabetitzar-se i b) queden reflectides en els documents. 
L’analfabetisme femení ha estat molt més normalitzat que el mas-
culí. Pitjor encara: continua estant-ho. Un estudi actual del UIS 
(organisme de l’UNESCO) mostra com en 2016 hi havia 750 mi-
lions de persones sense alfabetitzar arreu del món, de les quals 473 
milions eren dones i 277 milions eren homes10. Xifres irrisòries. 
Més irrisori és fer aquesta reflexió: en la prehistòria, els éssers hu-
mans no empraven l’escriptura, ni els homes ni les dones. A falta 
de documents, els prehistoriadors han emprat l’arqueologia, és a 
dir, l’estudi de fonts materials, per reconstruir aquest període que 
s’allarga fins el tercer mil·lenni abans de Crist. Això vol dir que el 
document no és tan important, ja que hi ha moltíssimes maneres 
d’observar èpoques llunyanes. El protagonisme dels arxius i els 
seus documents és un reflex del protagonisme dels homes a l’hora 
d’escriure història. Els homes -amb capacitat per l’escriptura- se 
situen al centre i les dones tornem a ser l’alteritat. Es tracta d’una 
relació de classe, però que afecta també a qüestions de gènere i 
raça.

10  UNESCO Institute for Stadistics (2017). Literacy Rates Continue to Rise from One 
Generation to the Next. Unesco.org. Recuperat de: http://uis.unesco.org/sites/default/
files/documents/fs45-literacy-rates-continue-rise-generation-to-next-en-2017_0.pdf
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Així és que, quina és la nostra visió del passat, de la història? Hi 
ha tot un conjunt d’actors que treballen intensament per a reduir 
les experiències de la humanitat a un xicotet compendi d’anècdotes 
sobre homes blancs, heterosexuals i de classe dominant. Grans em-
peradors, reis, papes, nobles, pintors, arquitectes, polítics i altres 
subjectes històrics que se’ns presenten com a lloables, admirables 
i respectables. Nogensmenys, el que oblidem és que aquests bons 
homes foren majoritàriament assassins, explotadors i/o  màxims 
privilegiats en societats marcades per la misèria. És clar que aquests 
personatges formaren part del passat, però seleccionar-los a ells i sols 
a ells té un nom: parcialitat. Tot relat històric és parcial i ideològic 
i entenem que és idíl·lic pensar en poder assolir l’objectivitat en el 
discurs historiogràfic, però és de justícia eixamplar la nostra mirada 
i incloure les dones i les seues lluites col·lectives en el nostre record.

L’Acadèmia, les universitats, els grans mitjans de comunica-
ció, les xarxes socials, els exèrcits, la policia, les esglésies majo-
ritàries i altres eines treballen al servei de la classe dominant de 
cada període històric, que actualment és la burgesia. Per tant, si 
tots aquests poders dibuixen una història que afavoreix la des-
igualtat, la guerra i el dolor, com sabem que la nostra memòria 
individual i col·lectiva roman aliena a aquesta ideologia? De fet, 
no ho fa.

La nostra memòria, la nostra educació, estan influenciades de 
ple pel classisme i així, pel racisme, la LGTBfòbia i el masclisme. 
En aquest article en concret, ens dediquem a analitzar l’ús de la 
memòria i l’oblit envers les dones, tot i tenint en compte que no 
som un conjunt homogeni i que el nostre lloc en la societat està 
determinat i organitzat a través de les relacions socials de produc-
ció. Aquestes relacions han utilitzat diversos agents per excloure 
les dones i modelar la nostra imatge, a favor dels seus interessos. 
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Aquests agents venen principalment de tres branques: història, 
ciència i teologia. Es creen discursos que ens mostren inferiors, 
passives i subordinades sempre als homes. 

Les interpretacions oficials de les religions monoteistes de la tra-
dició abrahàmica –cristianisme, judaisme i islam– reforcen la idea 
de subordinació de les dones. El cristianisme, des dels seus inicis, 
va predicar la inferioritat espiritual de les dones. S’estigmatitza 
les dones com a origen del mal amb figures com Lilith, Eva o 
Maria Magdalena que ens mostren la dona com a pecadora, feble 
i seductora, la mateixa personificació del mal. Més tard, l’Església 
troba un model positiu per a les dones, un model que aquestes 
han d’intentar imitar si volen aconseguir la superioritat moral i 
espiritual. Aquest model serà el de la Mare de Déu, que representa 
la puresa i la castedat. La Mare de Déu ha sigut l’única dona capaç 
de parir sent verge i l’única que no té impregnat el pecat natural. 
Però aquest és un model al qual cap dona pot arribar, ja que nin-
guna pot ser tan pura. Encara que és un exemple de valors, aquests 
es contradiuen: puresa, castedat i maternitat, fent que la vida de 
les dones siga una constant contradicció i visquen sentint sempre 
la culpabilitat sobre elles.

Quant a les ciències, el coneixement científic sempre ha sigut 
patrimoni dels grups poderosos –formats per hòmens– i les for-
mes de coneixement han sigut un instrument de domini i per-
petuació. Les dones no van poder accedir a la universitat fins al 
segle xix i per tant no tenien accés als estudis de medicina; no 
obstant això, exercien pràctiques vinculades amb la salut, com les 
cures. Trobem una gran quantitat de persones dedicades a la salut 
i diverses explicacions sobre les malalties, de manera que hi ha un 
pluralisme assistencial en el qual les dones tindrien el seu lloc. Po-
dem trobar, especialment a l’àmbit rural, dones curanderes, amb 



40

coneixements o habilitats determinats que posaven a disposició 
de la comunitat. Però aquells que elaborarien les teories mèdiques 
serien homes i aquestes teories estarien construïdes des de la seua 
visió del que eren les malalties tant físiques com mentals. Així, es 
descriu la dona com a fràgil i dèbil per destí biològic i necessitada 
de la protecció i seguretat que li proporciona l’home. Per altra 
banda, s’assevera que la dona té una menor capacitat racional i 
una major capacitat emocional, per la qual cosa seria més instinti-
va, manipulable i susceptible11.

Per posar un exemple conegut de com de desencaminats anaven 
aquests diagnòstics, i de la desconeixença que es tenia (i se segueix 
tenint) del cos femení, podem veure el cas de la histèria. La his-
tèria va ser diagnosticada com una malaltia que patien solament 
les dones, els símptomes de la qual eren diversos: irritabilitat, mal 
de cap, insomni, entre molts altres indicis igual de generals. Per 
això es va arribar a especular que un quart de la població feme-
nina patia histèria. La malaltia era, suposadament, el desig sexual 
reprimit de les dones. Es considerava que la dona tenia un semen 
verinós que necessitava ser expulsat durant el coit i si aquest no 
era expulsat, es manifestava aquesta malaltia en la dona. Per això 
la cura era la masturbació realitzada a mans del propi metge, una 
pràctica que podem qualificar de violació.

Per últim, mitjançant la història, el discurs que va dominar des 
de la Il·lustració mostrava les dones relegades a l’espai privat i en-
carades a fer-se càrrec de les relacions familiars i la vida domèstica 
amb el model anomenat d’àngel de la llar, mentre que  els homes 
es desenvolupaven a l’espai públic i estaven destinats a la políti-

11  Elida APONTE SANCHEZ. “La denuncia del discurso médico como uno de los 
supuestos de inaplicabilidad del derecho.” Utopìa y Praxis Latinoamericana (vol.13, 
núm.41), 2008, pàg. 81-92 . Recuperat d’internet (http://www.scielo.org.ve/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1315-52162008000200005&lng=es&nrm=iso).
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ca. Aquesta separació de les esferes va de la mà d’un reforçament 
mutu: l’esfera pública burgesa del segle xix masculinitzada sola-
ment va poder funcionar en la mesura en què va tindre el suport 
de l’esfera privada suposadament femenina. La lògica interna de 
les classes burgeses crea una implicació social i econòmica de ser 
home o de ser dona. Una no pot existir sense l’altra i viceversa.

Totes aquestes construccions han nodrit la memòria 
col·lectiva de les dones fins als nostres dies. Això no obstant, en 
l’actualitat hi ha grans esforços per canviar-la. D’altra banda, la 
major part de la memòria col·lectiva que s’està construint de les 
dones, amb un intent de reincorporar-nos al relat històric, no és 
una memòria col·lectiva que es construeix de l’acció emancipa-
dora de les dones en conjunt, és una memòria de grans dones 
individuals, que construeix un discurs de l’excepcionalitat de les 
dones. Quan alguna dona ha sigut excepcional es remarca l’ideal 
de singularitat i es considera que no és habitual que el seu gène-
re produïsca esdeveniments interessants. Les historiadores i els 
historiadors estan assimilant que és necessari parlar de les dones 
que han participat dels processos històrics que han determinat el 
nostre destí. Les seleccionades són majoritàriament reines, aris-
tòcrates, artistes, polítiques, milicianes, premis Nobel i algunes 
esportistes. El problema ve en la formulació inicial: “processos 
històrics que han determinat el nostre destí”. Aquests han deter-
minat majoritàriament la vida dels homes de classe dominant i 
el que han fet les dones “reeixides” és adoptar, igual que han fet 
les historiadores, mètodes d’existència masculinitzats com ara 
les monarquies, el parlamentarisme, la possessió de mitjans de 
producció, la competició i la guerra.

La història ens mostra que no sempre fou així i que milers de 
dones d’arreu han transgredit aquesta norma, però tal vegada cal 
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canviar la visió que es té de participar en la història o de tindre 
poder. Si sols veiem com a rellevants les dones que prenen espais 
i actituds masculinitzades estem caient en la mateixa dinàmica 
que invisibilitza les accions emancipadores que fem les dones en 
la nostra quotidianitat. Cal fer-se noves preguntes per a reescriure 
de nou la història, i sobretot trencar les imatges que s’han anat 
construint de nosaltres.

Si analitzem els períodes de guerra, trobem que aquests sig-
nifiquen un canvi del paper de les dones en les societats. D’una 
banda, les dones prenen responsabilitats i una participació activa 
en els conflictes armats; d’altra banda, la violència social es mul-
tiplica i així ho fa aquella que és exercida contra nosaltres. No 
obstant això, la imatge de guerra ha estat associada des de  sempre 
als homes de gran fortalesa física i psicològica, que conformarien 
el món militar masculí. Mentre, les dones febles quedarien a cà-
rrec de la criança i l’assistència als ferits. Aquesta imatge només 
transmet una parcel·la de la realitat, encara que la seua pretensió 
és globalitzant. Per exemple, sabem que en la II Guerra Mundial, 
en la Unió Soviètica (URSS) hi hagué entre 800.000 i 1.000.000 
dones que lluitaren tant en infanteria com en artilleria i marina.

En la Guerra Civil espanyola, primerament, les dones van for-
mar part de les milícies, per la qual cosa van esdevenir un sím-
bol de lluita per la llibertat que veiem en alguns dels cartells de 
l’època. Tot i que les milicianes han esdevingut referència a nivell 
iconogràfic i, molt sovint, discursiu, aquestes no foren tantes en 
nombre i la seua experiència no fou tan idíl·lica: patirien humi-
liacions per part dels seus companys homes, que les emplaçarien 
a desenvolupar tasques de neteja, cures i manteniment durant la 
contesa. El govern de Largo Caballero va decretar la tornada de les 
dones a la rereguarda i va prohibir-ne la participació en les milícies 
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armades a fi de regular l’economia i organitzar, amb paràmetres 
sexistes, el manteniment de la resistència. De tota manera, la par-
ticipació de les dones en la guerra tant en l’àmbit armat com en el 
sanitari, periodístic, educatiu, assistencial i un llarg etcètera, supo-
saria un increment valoratiu de la concepció que les dones tenien 
d’elles mateixes, i posa en relleu l’organització i la mobilització 
que dugueren a terme, la seua iniciativa, capacitats i possibilitats 
de ser12. A més, tot i la violència rebuda (assassinades, violades, ra-
pades, assenyalades, amenaçades, traïdes, empresonades, exiliades) 
i la violència que haurien d’exercir per a defensar-se elles mateixes, 
els seus valors i les vides que volien viure, moltes de les lluitadores 
contra el feixisme han afirmat en diverses ocasions que la Guerra 
Civil va ser el moment més ple i feliç de les seues vides, quan més 
realitzades se sentirien i quan més emocions experimentaren13.

Per a finalitzar, caldria preguntar-se quin passat de les dones 
volem i com el volem construir. Quan parlem d’història de les 
dones estem, pel que fa a la  metodologia, prioritzant un subjecte 
concret que no està separat de l’explicació històrica global. Estem 
posant la mirada en les dones per a entendre la Història de manera 
global. Resumidament: volem una Història des d’una perspectiva 
feminista, que  escolte les diferents memòries per tal de construir 
els seus relats des de l’heterogeneïtat de visions. No busquem sola-
ment mostrar les grans dones amb grans noms de la història, sinó 
com des de les accions quotidianes també es fan grans passes per a 
la història. La qüestió no és no tindre referents ni deixar de parlar 
d’individualitats considerades com excepcionals. Això també està 
bé. Però també hem de començar a pensar i parlar col·lectivament, 

12  Mary NASH: Rojas: las mujeres republicanas en la guerra civil, Madrid,Taurus, 1999.

13 Conchita LIAÑO (et al.): Mujeres Libres. Luchadoras Libertarias, Madrid, 
Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 1999.



44

a entendre les dones (des de la seua diversitat) com un subjecte 
del qual encara sabem ben poc. Hem de parlar més de campero-
les, d’obreres, de mestresses de casa, de prostitutes, de professores, 
metgesses, teixidores. Volem una història en la qual ens puguem 
veure nosaltres mateixes, i les nostres veïnes, companyes i amigues.

És necessària la creació de llocs de memòria nostres, que ens 
al·ludisquen directament. Però també veiem una possible eina la 
utilització d’aquells llocs de memòria, símbols i celebracions d’una 
manera crítica que permeta a l’espectador interactuar i fer-se noves 
preguntes. Per exemple, Shalev-Gerz en Les portaits dels histoires va 
proposar que figuraren els noms dels botxins i torturadors als ca-
rrers, i no tan sols de les víctimes. Ja que, segons explica, la víctima 
promou compassió, un sentiment que aporta distància històrica; 
mentre que si es mostren els noms dels culpables s’impedeix que 
l’espectador es reconega amb eixes actuacions i senta un rebuig 
constant. L’exposició elaborada per la museòloga Montserrat Inis-
tes és un altre exemple clar de com resignificar els símbols per 
traure a la llum nous debats i escoltar noves veus que fins alesho-
res ningú escoltava. En aquesta exposició es va disposar un bust 
de Franco que havia estat al Saló de Plens de l’Ajuntament en el 
vestíbul, i es va afegir una taula amb una llibreta en blanc, un bo-
lígraf i un videomató, a l’entrada va penjar el nom de l’exposició: 
“Escolta, Franco”, i va convocar els ciutadans a visitar la sala i que 
digueren a Franco allò que mai li havien pogut dir.14

La nostra proposta és que hem d’inserir tothom en el discurs 
històric, o almenys explicitar les invisibilitzacions en les nostres 
investigacions. No pretendre universalitzar els discursos sinó apli-
car el coneixement situat. Es parla de les revolucions industrials, 

14  Ricard VINYES: Asalto a la memoria. Impunidades y reconciliaciones, símbolos 
y éticas, Barcelona, Lince, 2011.
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però no s’estudia la doble jornada de les dones obreres, que havien 
de treballar a la fàbrica i després desenvolupar les tasques domès-
tiques i de cures. En el cas de la Guerra Civil espanyola, hem 
destacat el paper de les dones milicianes. Com ho feien? Aquestes 
són les que més van transgredir els rols de gènere i les que més van 
arriscar les seues vides, per suposat. Però no només foren milicia-
nes. També foren periodistes, metgesses, contrabandistes. I amb 
la mateixa importància, també foren mares, mullers, filles, veïnes. 
Teixiren els seus vincles de solidaritat i supervivència, confronta-
ren el feixisme de moltes maneres en una època en què les dones 
tenien moltes més dificultats que ara. Marina Ginestà, la jove mi-
liciana comunista, és un símbol per al feminisme i l’antifeixisme, 
amb el seu somriure valent i encoratjat. Però també ho han de 
ser les nostres pròpies àvies. Dones corrents que van sobreviure la 
por i la massacre, que vuitanta anys després encara baixen la veu 
quan parlen de política. Mirem-nos als ulls, observem les seues 
mans cansades de treballar. Humilment intentem fer-los justícia. 
Diguem-los: iaia, aquest llibre, aquesta lluita, van per tu.
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Silenciades i oblidades:
La memòria de la repressió 
franquista sobre les dones 
a Benlloc durant el primer 
franquisme1

Iris Bellés i Mònica Garcia

Parlen les dones,
la seva poesia

tendra i forta.

Ben pocs s’aturen
a escoltar aquestes veus,

que, trasbalsades,
un nou llenguatge diuen
nascut al fons dels segles.

Montserrat Abelló.

1  Aquest treball ha sigut possible per la col·laboració de moltes persones. Volem agrair 
el temps de les entrevistades i també que hagen decidit compartir les seues experiències 
amb nosaltres. També volem mostrar la nostra gratitud a tot el personal dels diversos 
arxius que hem consultat (el fons de l’UJI, l’AHPC i l’Arxiu del Grup de la Recerca 
Històrica de la Memòria de Castelló) per la seua infinita paciència. 

a
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1. introdUcció i metodologia

Recorrem als testimonis per a corroborar o invalidar, però també 
per a completar allò que sabem d’un esdeveniment, sobre el qual 
ja estem d’alguna manera, informades, i del que, tot i això, mol-
tes circumstàncies ens segueixen resultant obscures2. I aquest és el 
nostre objectiu: demostrar la utilitat dels testimonis i de les fonts 
orals per a omplir aquests buits. En definitiva, l’ús de la memòria 
per a la construcció de la història, a través d’entrevistes a dones 
afectades (directament o indirecta) per la repressió franquista o els 
seus familiars.

Aquest fet ens permet treballar distints tipus de memòries: la 
individual, la col·lectiva i la postmemòria. La memòria individual 
és la base de la nostra experiència. La utilitzem com a font històri-
ca, amb un mètode adequat i amb fonts pertinents. És fràgil i en-
ganyosa: enriqueix i acoloreix, camufla o selecciona de vegades de 
manera conscient o inconscient. Se subjecta al moment en el qual 
viu, reconstrueix el seu passat. També dona a conèixer aspectes de 
l’experiència i la vida quotidiana que en altres documents són im-
possibles de trobar. Halbwachs entenia memòria col·lectiva com 
aquelles representacions del passat compartides col·lectivament3 
i que es formen a partir de marcs socials en què s’enquadren la 
transmissió i l’organització identitària al voltant de memòries 
compartides. 

La memòria de les víctimes del franquisme l’englobarem dins 
de la memòria col·lectiva com a conjunt o grup social. Com de-

2  Maurice HALBWACHS: “Memoria individual y memoria colectiva” 
Estudios: Centro de Estudios Avanzados 16, 2005, pp. 163-187, pàg.163.

3  Wulf KANSTEINER: “Dar sentido a la memoria. Una crítica metodológica 
a los estudios sobre la memoria colectiva” Pasaje: Revista de pensamiento 
contemporáneo 24, 2007, pp. 31-43, pàg. 35.
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fensa Kansteiner, la idea d’una memòria individual, absolutament 
separada d’una social, és una abstracció pràcticament sense sen-
tit4. Tant la memòria individual com la col·lectiva, són memòria 
social.

La història, tradicionalment, se centrava en una narració des 
de dalt, en què els protagonistes solien ser els “grans” descobri-
ments o esdeveniments, normalment protagonitzats per homes 
d’ètnia dominant i classes mitjanes-altes. Mentre que la nova his-
tòria farà un gir de 180º i posarà el focus d’atenció a la història 
des de baix5. En aquest tipus d’història les fonts orals cobren 
molta importància. E.P. Thompson reivindica el valor d’aquest 
tipus de fonts en la història social moderna com una forma de 
proporcionar presència històrica a punts de vista i valors que 
han sigut celats per “la història des de dalt”6. Així s’exploren 
les experiències històriques de les persones, l’existència de les 
quals s’ignora, es dona per suposada o es menciona de passada 
en la corrent principal de la història7. Tot i això, la història social 
d’aquest context continua invisibilitzant alguns subjectes, com 
les dones o persones no blanques, amb sexualitats no normati-
ves, etc. 

El desplaçament de l’interés per la reconstrucció dels fets a la 
recerca del sentit dels esdeveniments, es dona a partir de la teoria 
del gir interpretatiu de Luisa Passerini8. Aquesta mostra preocu-

4  Ibidem, pàg.32.

5  Jim SHARPE: “Historia desde abajo” en Peter BURKE (ed.): Formas de hacer 
historia, Madrid, Alianza, 2003, pàg. 38-58, pàg. 17.

6  Edward P.  THOMPSON: “History from below”, The Times Literary 
Supplement, (1966), pp. 279-280.

7  Jim SHARPE: “Historia desde abajo”…op. cit., pàg. 41.

8  Miren LLONA: Entreverse. Teoría y metodología práctica de las fuentes orales, 
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pació per la subjectivitat. És a dir, indaga en la formació de la 
consciència dels oprimits, de manera que incorpora l’opressió en 
termes culturals, psicològics i identitaris.

Altrament, les fonts orals, com qualsevol font, presenten els 
seus avantatges i inconvenients, però són igualment vàlides en 
aquests estudis en què alguns protagonistes dels fets encara seguei-
xen vius i ens poden explicar la seua història. L’ús de la memòria, 
mitjançant les fonts orals, presenta entre els inconvenients oblits 
(intencionats o no), silencis, mentides... però amb la metodologia 
adequada, es poden utilitzar. Aquest tipus d’actituds ens ajuden a 
matisar allò estudiat, ja que mostren de quina manera fou perce-
but un fet per a qui el va viure (la por, els sentiments, els silencis), 
quina significació personal té i com podem enquadrar-lo en un 
marc històric més ampli.

Presenten un gran avantatge, ja que permeten investigar so-
bre la vida quotidiana amb més profunditat, ens faciliten captar 
els matisos que d’altra forma s’hagueren perdut. Aquestes tenen 
un valor afegit, ja que a partir d’elles entenem com es van viure 
aquelles experiències, de manera que enriqueixen la investigació. 
La nostra mostra es compon de nou entrevistes, set de les quals es 
van realitzar a dones i dues a homes, d’edats compreses entre 54 i 
98 anys, tots veïns de Benlloc9.

Cal tenir en compte també la desmemòria, que correspondria 
a la confrontació amb l’oblit. Aquesta es manifesta també en la 
responsabilitat de certes col·lectivitats, que enfrontades amb certs 
esdeveniments històrics problemàtics i incòmodes, prefereixen 
oblidar abans que recordar episodis traumàtics. 

Bilbao,Universidad del País Vasco, 2012, pàg. 42-46.

9  Totes les entrevistes foren realitzades durant el mes de maig de 2018. 
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L’especificitat de la font oral és que s’ha de crear, aquesta de per 
se no existeix com a objecte precís i formal. L’entrevista és el mitjà 
amb el qual es recullen les dades que posteriorment es contras-
ten. Per a la preparació de l’entrevista hem elaborat un guió o un 
qüestionari, apart dels documents i les fitxes corresponents. Per 
altra banda, es necessita un treball previ per a aprofitar al màxim 
les oportunitats que ens ofereix, sent clau la documentació prèvia. 
Durant aquest procés, poden aparéixer nous subjectes susceptibles 
de ser entrevistats.

Pel que fa a l’estructura de l’entrevista, hem realitzat una se-
lecció racional de les preguntes, a partir de la informació que te-
níem anteriorment i de la que hem extret del fons de l’arxiu de la 
Universitat Jaume I (que correspon a l’Arxiu General i Històric 
de Defensa10), l’Arxiu Històric Provincial de Castelló11 i l’Arxiu 
del Grup de la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló12. 
Les preguntes plantejades segueixen un ordre, començant sempre 
amb les dades personals (nom complet, data i lloc de naixement) 
i posteriorment, anant d’allò més general i impersonal (com per 
exemple, què recordes de la teua infància o de la postguerra) fins 
a qüestions més concretes i de caire més personal, com les rela-
cionades amb les seues vivències i els seus familiars. L’entrevista 
té una estructura semioberta, deixant espai a una major llibertat 
discursiva, però sempre dins d’uns límits. 

Per cada persona entrevistada s’ha realitzat una fitxa, en la qual 
es tenen en compte diverses qüestions (si era familiar directe, 
l’edat, etc.) i han hagut de firmar un consentiment per a l’ús de 

10  A partir d’ara, AGHD (Arxiu General Històric de Defensa).

11  A partir d’ara, AHPC.

12  A partir d’ara, AGRMH (Arxiu del Grup de la Recerca de la Memòria 
Històrica de Castelló). 
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la informació de les gravacions per a la realització d’aquest article. 
Les entrevistes han sigut posteriorment transcrites per a facilitar-
ne el treball. 

Comptat i debatut, aquest treball es concreta en un temps i un 
espai determinats: el primer franquisme a una petita localitat de 
la Plana Alta,  Benlloc (a uns 30 km de la capital de la província) 
duent a terme totes les consideracions metodològiques i teòriques 
exposades en aquesta introducció. 

2. memòria de la repressió soBre les dones: el cas de 
Benlloc

Hi havia una repressió omnipresent, diària, exercida per la Falan-
ge, l’Ajuntament, l’Església i les forces de l’ordre públic, sobre la 
vida quotidiana, la moral, les festes o l’associacionisme13. Durant 
els anys de la postguerra, es restauraren els principis de jerarquia 
i autoritat, i els vencedors se serviren dels instruments del poder 
per a sotmetre els vençuts. Aquest fet es traduïa en un ambient 
de tensió, on tots podien denunciar amb total llibertat els civils, 
sense necessitat de proves inculpatòries. Les acusacions (tant falses 
com vertaderes) derivaven en situacions més complexes i dramàti-
ques en l’àmbit rural (com és el cas de Benlloc), ja que tothom es 
coneixia: els denunciants i els denunciats. Tot i això, hi ha més 
formes de repressió que tractarem al llarg de l’article. 

Malgrat que la repressió fou un fenomen molt més ampli, no-
saltres estudiarem aquella que s’exercí sobre les dones. En l’àmbit 

13  Ricard Camil TORRES FABRA: “La repressió franquista al País Valencià. 
Aproximació a una realitat multiforme”, en Pelai PAGÉS (dir): Franquisme 
i repressió. La repressió franquista als Països Catalans, València, PUV, pp. 103-
125, pàg. 119.
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del franquisme s’ha introduït una categoria d’anàlisi cada vegada 
delimitada més clarament: la repressió sexuada14. Aquest terme en 
un principi feia referència als rapats de pèl de les dones republica-
nes, com a càstig específic. És a dir, el franquisme, partint d’allò 
que associava a la feminitat, castigava les dones suposadament re-
publicanes, significant el seu cos políticament. 

Hi ha diverses formes de repressió que tractarem en aquest ar-
ticle: econòmica, política, física, legal, quotidiana i psicològica (en 
què s’inclou implícitament el model de feminitat del franquisme: 
l’àngel de la llar). Seguidament, tractarem el cas específic de Ben-
lloc, on hem trobat exemples de diverses formes de repressió. 

Repressió quotidiana

La repressió no sols era física, sinó que també a tots els nivells: 
verbal, psicològica… exercida per la gent que representava el nou 
ordre, però també els propis veïns. Durant la guerra civil, molts 
van fugir a altres pobles (com Paterna o Vilanova de Castelló) o, 
fins i tot, als masos. Alguns, quan van tornar, no trobaren moltes 
de les seues pertinences a casa.

En el dia a dia també es traduïen accions repressives, potser no 
tan patents. Un exemple clar que ha sorgit a diverses entrevistes, 
ha sigut el fet de ballar. En el cas d’Elvira Mateu, ens contava el 
següent:

“Quan va acabar la guerra no es podia ballar, estava prohi-
bit, però els joves agafaven una gramola i se n’anaven a les 
eres i allí ballaven. I d’ací anaven a Cabanes [un poble a uns 
10  km de Benlloc] a ballar, i dos membres de la Falange  

14  Maud JOLY: “Posguerra y represión sexuada: las republicanas rapadas por 
los franquistas (1936-1950)”, Segon Congrés Recerques. Enfrontaments civils, 
postguerres i reconstruccions, Lleida, Associació Recerques/Pagés Editor, 2002, 
pàg. 910-921.
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anaven  a cotillejar i després a contar-li-ho al capellà. El 
ballar era pecat i sobretot ballar agarrat”15.

I també, a la de Cleofé Radiu Ansoategui:

P: Ballàveu la gana! Però després ho van prohibir.

C: Ai, ho van prohibir.

P: Ballar era pecat16.

La repressió era omnipresent. Al món escolar estava pertot arreu, 
tant a les rutines (com cantar el Cara al sol o Montañas Nevadas), 
com als espais (com la separació per sexes dels alumnes). 

També el model de dona imperant: l’àngel de la llar. Per a 
aquelles que s’havien desviat del “bon camí”, es buscaven càstigs 
exemplars per a “redimir els seus pecats” (entre ells, el principal, 
ser familiar de rojos). Un dels que ha sorgit als testimonis és que 
anaren a netejar l’església. Així ho recorda Francisca Gil Pauner, 
quan li preguntem per aquest fet: 

 “Fer-los agranar. Mira! Ara t’ho diré. Això ho conte a tota la 
gent. Van buscar hasta a V. [...] Pues va anar a netejar l’ermi-
ta. I el tio P. deia netegeu... i les duien en un carro, la tia J. 
també. I en un carro i en un entaulat pujaven i ho netejaven 
totes. Netegeu, netegeu! Que els vostres ho han embrutat. I 
entonces solta B.: jo mai no he sabut que els soldats cagaren 
com els coloms! Perquè li van fer netejar el colomer.17”

La repressió i les formes d’humiliació anaven molt més enllà, ja 

15  Entrevista realitzada a Elvira Mateu Andreu al maig de 2018 a Benlloc. 

16  Entrevista realitzada a Cleofé Radiu Ansoategui (C) al maig de 2018 a 
Benlloc. A l’entrevista estava present Paqui Bellés (P). 

17  Entrevista realitzada a Francisca Gil Pauner al maig de 2018 a Benlloc. 
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que als perdedors se’ls recordaven constantment que ho eren, en 
qualsevol situació. Un exemple és el següent, que ens conta Pepe 
Castellet, la mare del qual va ser dida d’un fill d’una família de 
dretes:

 “N’érem 3 a casa, i ... el germà anterior a mi es va morir. 
Ma mare va criar a dida [...] Va criar a un xiquet d’una 
gent del poble que, per cert, aquella dona quan li portava 
el xiquet li deia ves a ta mare rogeta. Humiliació. [...] Ella 
era de dretes. [...] Però a la llet no li deia que no. I totes les 
necessitats del xiquet. Perquè el xiquet sempre estava ma-
lament: malaltús, sempre estava mal i ma mare... i aquella 
li’l portava arregladet i llavadet i tot arreglat. El disfrutava i 
després a sa mare la rogeta!18”

La mujer de preso

El terme mujer de preso encunyat per Giuliana di Febo, s’ha 
d’entendre referit no sols a les dones dels detinguts (encara que 
foren les més nombroses), sinó també a totes aquelles dones que es 
dedicaren a les tasques assistencials i de solidaritat amb els presos 
franquistes, ja foren mares, germanes, filles o amigues d’aquests19.

Als primers moments de repressió indiscriminada les dones es 
van convertir en els caps visibles de la família, sobre les quals re-
queien totes les preocupacions quotidianes. La supervivència es 
va convertir per a elles en una lluita constant per a assegurar el 
suport material de les seues famílies. En el cas de Benlloc, són 
ben significatius tres casos, en què hem entrevistat familiars dels 
acusats: el casos de Felipe Mateu Calduch (hem entrevistat la seua 

18  Entrevista realitzada a Pepe Castellet al maig de 2018 a Benlloc. 

19  Giuliana DI FEBO: Resistencia y movimiento de mujeres en España: 1936-
1976, Barcelona, Icaria, 1979, pàg. 87.
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filla Elvira Mateu), José Zaragozà Bellés (hem entrevistat la seua 
germana, Francisca Zaragozà) i Manuel Mateu Andreu (hem en-
trevistat la seua filla, Matilde Mateu). Totes tres, en el moment 
de l’empresonament eren menudes, i per això els seus records 
poden estar una mica distorsionats, especialment per l’ocultació 
d’informació per part de les mares (Elvira Andreu Pitarch, Teresa 
Gil i Enriqueta Martín Nebot, respectivament), ja que intentaven 
allunyar-les d’aquest escenari. Tot i que no ho recorden completa-
ment, reconeixen i valoren els esforços que van fer les seues mares. 
L’única que va visitar son pare a la presó fou Elvira, perquè la van 
ocultar per a poder-la entrar. 

Les mujeres de preso es veieren forçades a fer qualsevol tipus de 
treball (encara que fora molt precari) per a mantenir els seus fills i 
ajudar els homes empresonats. Per això, moltes d’aquestes es veie-
ren forçades a realitzar procediments il·legals, com l’estraperlo. 
Així ens ho contava Francisca Zaragozà:

“Ma mare a penes ens contava res de la presó però la meua 
cunyada [Enriqueta Martín Nebot, dona de José Zara-
gozà] contava més coses. Ella anava totes les setmanes, i 
una d’aquelles voltes es va trobar en un control de la Guàr-
dia Civil, i aquestos li van requisar el menjar que portava 
per a l’home empresonat, perquè deien que era estraperlo. 
Un dels guàrdies, li va agafar lo del meu germà i se va 
endur el menjar, i ja no tenia res més per a portar-li a la 
presó20.”

A més de proporcionar ajuda material, las mujeres de preso havien 
de ser també el suport moral dels seus marits. Però no sols havien 

20  Entrevista realitzada a Francisca Zaragozà Bellés al maig de 2018 a Benlloc. 
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de mostrar la seua solidaritat, sinó que també havien de portar 
una vida de sacrifici, abnegació i, sobretot, fidelitat21.

 Aquest fet també creava una contradicció notable respecte al 
model de gènere que impulsava el franquisme, ja que la dona havia 
de passar a encarregar-se econòmicament de la família, ocupant 
l’espai públic i, a més, havia de tenir cura del familiar empresonat. 

Per a moltes, haver de conviure amb el dubte de no saber el 
futur dels seus familiars era angoixant i moltes vegades aquesta 
incertesa era la pitjor tortura. Podien haver estat afusellats, traslla-
dats, apallissats, o bé, que haguessin mort per les pèssimes condi-
cions que hi havia a l’interior de les presons. Aquest és el cas de Fe-
lipe Mateu Calduch, pare d’Elvira Mateu, que va morir a la presó 
a causa d’una pneumònia. Les paraules d’Elvira així ho mostren: 

“En la presó els feien estar molt de rato plantats i de cara al 
sol, i mon pare va pillar un constipat i de pulmonia va mo-
rir. No va tindre ni capella, ni ataüt, ni de res, el van posar 
en un linxo, i dóna gràcies. Açò ho va pagar hasta el meu 
germà i ma mare [Elvira Andreu Pitarch]. Ma mare anava 
cada 15 dies a veure’l, jo sols vaig anar una. El dia que va 
morir, al posar-se tan mal, ma mare va anar a la presó de 
Benicarló i els soldats ahí la miraven i li deien: pobra dona, 
està ahí esperant a l’home i no sap ni que s’està morint. 
Mon pare va morir amb l’esperança de què anaven a traure’l 
de la presó, però no va anar ningú22.”

21  Claudia CABRERO BLANCO: Mujeres contra el franquismo (Asturias 
1937-1952): vida cotidiana, represión y resistencia, Oviedo, KRK, 2006, pàg. 
438. 

22  Entrevista realitzada a Elvira Mateu Andreu al maig de 2018 a Benlloc. 
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La repressió legal

Moltes de les lleis dictades durant el franquisme es caracteritzaven 
per la seua arbitrarietat, moltes vegades alimentada per l’ambigüitat 
de la seua redacció. Un clar exemple és la Ley de Responsabilidades 
Políticas, dictada el 9 de febrer de 1939. En aquesta, es conside-
ren condemnables una sèrie de fets efectuats a partir de 1934, 
de manera que es contribuïa a l’arbitrarietat i el terror que es va 
estendre entre la població, ja que la llei tenia caràcter retroactiu. 
Cal posar especial interés a l’extensió de la responsabilitat penal ja 
que, apart de significar l’atribució de responsabilitats a persones 
mortes, absents o desaparegudes, significa també la transmissió de 
les sancions econòmiques23. Aquest fet implicava la transmissió a 
les dones, hereus o familiars, abocant-los a la misèria, fam i mala 
consideració social.

L’aplicació d’aquesta Llei a la província de Castelló, ha estat es-
tudiada minuciosament per Fernando Peña Rambla en la seua tesi 
doctoral, en la qual analitza municipi per municipi les persones 
afectades24. Segons Fernando Peña, hi hagué 42 persones afectades 
per la Llei de Responsabilitats polítiques (un 2,74% de la pobla-
ció total), de les quals sols hi havia una dona (J.A.C., de la qual 
parlarem més endavant). La majoria dels afectats eren homes cam-
perols. Però en aquest còmput no es té en compte l’extensió de la 
pena, com va ser en el cas d’Elvira Mateu, tot i que el testimoni 
sí que apareix reflectit en la tesi doctoral25. Cal tenir en compte 

23  Àngel GARCIA I FONTANET: “Un aspecte de la repressió franquista de la 
postguerra: La Ley de Responsabilidades Políticas” en Manel RISQUES, Francesc 
VILANOVA i Ricard VINYES (ed.): Les ruptures de l’any 1939, Barcelona, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 2000, pàg. 129-152, pàg. 140.

24  Fernando PEÑA RAMBLA: La aplicación de la ley de Responsabilidades Políticas en 
la provincia de Castellón, Tesi doctoral, UJI, 2008. 

25  Ibidem, pàg. 604-606. 
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que és una forma de repressió més subtil, però no per això menys 
important, ja que afectà a tot el conjunt familiar. 

En el cas de Felipe Mateu Calduch, el pare d’Elvira Mateu, va 
faltar el 22 d’agost de 1939 a la presó de Benicarló. En aquesta 
presó va ingressar en la primavera de 1939. Entre altres coses se 
l’acusava de formar part d’Esquerra Republicana durant la Guerra 
Civil i ser regidor d’aquest partit durant uns mesos. Per això, se 
li va aplicar una sanció de 100 pessetes, amb un càlcul del seu 
patrimoni des de 3.000 pessetes fins a 6.000 (varia al llarg dels 
documents). Tot i això, mor a la presó i, a causa de la Llei de Res-
ponsabilitats Polítiques, la sanció econòmica passa a ser responsa-
bilitat de la seua dona, Elvira Andreu, més de dos anys després, en 
1941. El dia 17 de novembre d’aquest any li comuniquen que ha 
de pagar la sanció econòmica de Felipe Calduch (el seu home).26 
En aproximadament un mes, ho fa, però no sense dificultats, com 
mostra el següent fragment de l’entrevista a la seua filla:

“Quan vam aplegar va vindre el aguasil i ens va dir que li te-
níem que donar 100 pessetes de responsabilitats polítiques, 
i ma mare li va dir : si no mos agarres a nosaltres no tenim 
res27.”

Davant d’aquesta situació, la solidaritat veïnal fou molt impor-
tant, ja que fou un dels veïns el que els va deixar els diners per a 
poder fer front a la sanció.

Hi hagué el cas d’una altra dona, J.A.C., que fou processada 
amb un sumaríssim d’urgència, per incitació a la rebel·lió. El seu 
marit fou un dels caps visibles de l’esquerra comarcal i una vegada 

26  Expedient de Responsabilitats Polítiques contra Felipe Mateu Calduch, caixa 
10104, AHPC.

27  Entrevista realitzada a Elvira Mateu Andreu al maig de 2018 a Benlloc.
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començada la guerra, va fugir a França. La seua dona i la seua filla, 
es van quedar a Benlloc. 

Una vegada finalitzada la guerra, les autoritats franquistes bus-
caren a l’home, però com que no el van trobar, van bolcar totes 
les responsabilitats polítiques i econòmiques sobre J.A.C. Aquesta 
dona, al llarg de tot el procediment sumaríssim, és demonitzada 
en repetides ocasions. Se l’acusava de “ser una mujer sin ningún 
escrúpulo religioso-moral”, “de ser inductora de los hechos delic-
tivos de su marido”, s’insinuava que “se alegraba de los asesina-
tos cometidos” o bé que “alardeaba de sus ideas extremistas y sus 
vecinos la temían”. Finalment, és denunciada per incitació a la 
rebel·lió. També és acusada de “criticar grandemente la causa Na-
cional tratando de fascistas a las personas  de orden que en aquel 
entonces era un peligro”28.

En definitiva, allò que s’entreveu als documents és un model 
de dona molt allunyat del que intentava implantar el franquisme: 
era una dona amb idees fermes, que una vegada acabada la gue-
rra, es veié sola amb la seua filla, mentre el seu marit havia fugit a 
l’exterior. I, per tant, havia de tenir cura d’aquesta i ocupar l’espai 
públic. 

En contraposició a les declaracions que observem en els Suma-
ríssims, veïnes de la localitat a les quals hem preguntat ens conten 
que:

“ Jo vaig conèixer a J.A.C.  i al seu home. Eixe home se veu 
que era un home que sempre estava pel món i era molt d’es-
querra i se va fer miliciano. Es va ajuntar en esta dona i van 
tindre una xiqueta, a l’acabar la guerra se la va deixar ací, era 

28  Informació extreta de Sumari de J.A.C., caixa 14293, número de sumari: 8513, 
AHD.
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un home un poc…[...] Ella era molt bona dona, però ell li 
va fer patir la vida de Santa Rita…”29

Denúncies falses: la Ràdio Clandestina

Les denúncies es van estendre durant el primer franquisme, espe-
cialment per l’anonimat que oferien i també perquè no calien pro-
ves acusatòries. Aquestes denúncies tenien efectes legals i jurídics 
directes per als afectats. I així va ser per a quatre dones de Benlloc 
C. M., I. B., T.G. i E.R. 

Durant l’any 39 es reuneixen totes per a fer labors i compar-
tir estones, ja que els seus homes, parelles o familiars estaven al 
front. Una de les veïnes del poble, les va denunciar per tindre, 
suposadament, una ràdio clandestina, amb la qual sintonitzaven 
la Pirenaica, una emissora que no estava controlada pel règim de 
Franco, i, per tant, prohibida. I per això van haver d’anar a Caba-
nes a declarar a la Guàrdia Civil, ja que aquesta era l’encarregada 
de realitzar els informes dels inculpats de Benlloc30. Una vegada 
allí, a una d’elles, li van pegar (a T.G.), a I.B. i C.M. les van rapar 
i a E.R. no li van fer res, però sí que tenim constància que va ser 
amenaçada, ja que tots els testimonis recorden una anècdota en 
concret, tal com ho evoca Francisca Gil, amiga d’E.R. :

“E., vinga, que t’ha fet fer la Guàrdia Civil? (Es riu) i enton-
ces ella diu que el guàrdia civil li deia “¿Dónde quiere que 
le pegue?” i diu, “Por donde usted quiera”. I diu que es veu 
que els va donar llàstima, que era joveneta31.”

29  Entrevista realitzada a Francisca Zaragozà Bellés al maig de 2018 a Benlloc.

30  Fernando PEÑA RAMBLA: La aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas 
... op.cit., pàg.202.

31  Entrevista realitzada a Francisca Gil al maig de 2018 a Benlloc. 
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El rapat era una forma de repressió sexuada tal com expressa Abad 
Buil.32 Mitjançant el tall dels cabells, es marcava una relació de 
poder i de submissió, en la qual els franquistes eren els que tenien el 
poder absolut. A més, els cabells llargs eren símbol de feminitat, que 
els opressors negaven. De fet, en aquest cas, no es va comprovar si 
realment tenien una ràdio i, segurament, aquestes agressions es van 
produir per les relacions familiars (ja que moltes en tenien al front) 
o per les seues relacions socials. El rapat era una forma d’humiliació 
molt visual, ja que no es podia ocultar. Fins i tot, després d’haver-
les rapat, van obligar a un company de feina i amic de les dones, a 
recollir els cabells que hi havia per terra, com una forma d’humiliació 
front al poder. Així ho expressava Remigio respecte a la seua mare, 
una de les dones rapades:

“I la van deixar estar. No li van pegar. I clar pues després les 
van fer vindre ací i avant. Esquilades en el monyo esquilat. 
Entonces imagineu-vos una dona sense el monyo, esquilat 
al zero. Perquè els homes podien anar, però les dones...Una 
baixesa i una cosa... i mira. Les van acusar per això. Que 
tenien una ràdio, i que sentien la Pirenaica. I que anaven 
totes allí a sentir la Ràdio [...] Perquè d’ací gent del poble 
les acusaven, que diu que tenien una ràdio... que si no te-
nien ni per a menjar, com havien de comprar una ràdio en 
aquelles èpoques? 33”

La repressió adquiria un gènere concret segons a qui anava di-
rigida, i tenia distints mecanismes: legals, físics, socials i inclús 

32  Irene ABAD BUIL, Iván HEREDIA URZÁIZ i Sescún MARÍAS CADENAS: 
“Castigos de Género y violencia política en la España de posguerra, hacia un concepto 
de represión sexuada sobre las mujeres republicanas” en Alejandra IBARRA (coord.): No 
es país para jóvenes. [en línea], 2012, pàg. 8. [última consulta: 17/07/2018]. Disponible 
en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4715104

33  Entrevista realitzada a Remigio Barreda Bernat al maig de 2018 a Benlloc.
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culturals. Apart dels rapats de pèl, també intentaven castigar-les 
amb violències físiques com és el cas de T. G., humiliar-les públi-
cament fent-les tornar rapades a casa, fer que llavaren la roba dels 
nacionals... La dimensió sexuada de la repressió considera aquells 
mecanismes dirigits a les dones, tenint en compte únicament a 
aquestes com a objecte d’aquests càstigs, de manera que es contri-
bueix, a més, a la virilització de l’Estat34.

Estraperlo 

La qüestió alimentària durant la postguerra era especialment dra-
màtica, ja que no hi havia quasi aliments. A més, s’imposaren les 
cartilles de racionament, cosa que va produir a la llarga un aca-
parament i ús dels productes de primera necessitat en detriment 
d’alguns privilegiats, sent venuts a un preu molt superior en el 
mercat negre (conegut amb el nom d’estraperlo).

Tot i això, per a moltes persones, el mercat negre era d’on 
podien aconseguir aliments, tot i que a preu molt alt. En situa-
cions de misèria i dificultats econòmiques, moltes dones havien 
de fer-se càrrec del suport no sols alimentari dels fills, sinó també 
l’econòmic i, per això, moltes es van veure abocades a l’estraperlo, 
que habitualment acabava en denúncia. Així ho recorda Elvira 
Mateu: 

“D. la estraperlista era una dona d’Almassora, que era vídua, 
i tenia dues filles. I era una forma de guanyar-se la vida. [Ve-
nia] oli, el comprava ací, i el venia allà baix. El que sobrava 
del cupo era. Jo la coneixia de que venia a comprar ací al 
poble i es va fer amiga de ma mare”35.

34  Irene ABAD BUIL, Iván HEREDIA URZÁIZ i Sescún MARÍAS CADENAS: 
“Castigos de Género y violencia política en la España de posguerra..., op. cit. 

35  Entrevista realitzada a Elvira Mateu Andreu al maig de 2018 a Benlloc.
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Un altre dels testimonis del qual tenim constància és el de Fran-
cisca Zaragozà, la qual ens explica la situació viscuda per la seua 
cunyada: 

“La meua cunyada si no haguera sigut per l’estraperlo no 
sé com haguera sobreviscut [...] ella anava a comprar ous 
i parava als camions fent autoestop i els venia a Castelló.
[...] Mai la van agafar practicant estraperlo, però tenia por. 
En una cistella posava els ous arregladets entre la palla i se 
m’emportava per a que li fera companyia36.”

Aquest és el cas d’Elvira Andreu Pitarch, dona de Felipe Mateu 
(del qual parlàvem en l’apartat de Llei de Responsabilitats Políti-
ques, que va morir a la presó). Elvira va haver de buscar un suport 
econòmic per a ella i els dos fills, ja que havia de desenvolupar el 
paper de ser l’únic suport econòmic de la família. Malgrat ser un 
objecte d’instigació per part de bona part dels veïns del poble, va 
decidir tornar a obrir l’establiment que ja tenien abans de la gue-
rra, per a poder garantir la supervivència de la família.  Al poc de 
temps d’estar el negoci en funcionament, van sofrir un accident 
amb uns funcionaris de la Fiscalia, en 1946, els quals van apa-
réixer pel poble per a comprovar unes factures, ja que dies abans 
havien denunciat els proveïdors d’una fàbrica valenciana que pro-
duïen “pedra grega”37 i Elvira Andreu Pitarch els havia comprat. 
Això ho recorda la seua filla: 

 “Nosaltres en casa també teníem una saca de farina, que 
l’havíem comprada i mon tio estava assentat tot el rato da-
munt de la saca per a que no ho vegeren que era estraperlo! 
Però de la farina no es van donar compte [...]Entonces es-

36  Entrevista realitzada a Francisca Zaragozà Bellés al maig de 2018 a Benlloc.

37  La pedra grega era un material que s’utilitzava per a fer sabó. 



65

taven ahi escrivint i de repent es senten les campanes, i els 
de la fiscalia preguntant que passava, i mon tio va dir que 
seria una casa que es cremava, i jo me’n vaig anar a veure 
què passava [...] Però mentre estava ahí la fiscalia la tenda 
estava plena de dones avore què passava. I la gent del poble 
va baixar a la tenda a pels de la Fiscalia arromangant-se i 
dient “on estan estos bandidos que mos els mengem” i ells: 
Señores, si nosotros no queremos hacerle nada a la señora, 
solo venimos a comprobar unas facturas. Però la gent no va 
fer cas i un tabalà pa’ ací, i l’altre tabalà pa allà. Les escaletes 
de casa ni les van contar i els van tirar fora, i tots tirant-los 
pedrades i fang hasta l’eixida del poble.”38

Aquest episodi es recull també al document de la denúncia, con-
cretament per atemptat, resumit amb aquestes paraules:

“... y salió con ellos a la calle donde fueron apedreados, cau-
sando al agente don G. R. lesiones que tardaron en curar 
cinco días”.39

Elvira, la filla d’Elvira Andreu Pitarch, continua relatant les desa-
vinences d’aquest fet: 

“Això seria a les 11 o les 12, però a mitjan vesprada va vin-
dre la Guàrdia Civil a emportar-se detinguda a ma mare 
hasta Cabanes. Allí teníem una amistat, i al saber-ho va anar 
allí a la Guàrdia Civil, i eixa nit ella tenia que dormir aci. 
Però com eixe home ere influent, va poder aconseguir que 
eixa nit dorguera en sa casa i no en el cuartel. [...] Al aple-

38  Entrevista realitzada a Elvira Mateu Andreu al maig de 2018 a Benlloc.

39  Procediment judicial a Elvira Andreu Pitarch, caixa 19719, exp. 174, AHPC.
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gar el meu germà i ma mare estava ahí el sargento i se’ls va 
apanyar ell, i se’ls van emportar a la presó, als sótanos, i van 
estar tot el dia eixint i entrant perquè els fes declarar. I de 
nit els van endur a la presó, tota la nit en la roba banyada de 
tot el dia. Van estar un mes i durant eixe més ni ma mare ni 
el meu germà van saber l’u de l’altre.”40

Mentrestant, al poble, la seua filla Elvira Mateu, estava sofrint les 
conseqüències d’ésser filla d’un roig i, a més, amb la mare empre-
sonada, i així ho relata ella:

“Ells dirien que mon pare era un roig i que havia mort en 
la presó. Perquè aixina encara feien més mal. Als llavadors 
no podia anar perquè no paraven de preguntar-me i dir-me 
coses. Va vindre una cosina de la Torre a ajudar- nos perquè 
jo estae cuidant de ma uela i mon tio. [Ma mare i el meu 
germà] tenien fam perquè no podíem anar a portar menjar. 
Però per sort una dona de Castelló anava a portar-los men-
jar. I el meu germà quan els portaven roba per a canviar-se 
amagava un paperet  que posava: Tia quan em torne la roba, 
diguem on està ma mare, que no sé res d’ella ni d’on està.”

Elvira Mateu també recorda quins càstigs patia sa mare a la presó, 
des d’aquells relacionats amb la religió fins a aquells relacionats 
amb la menstruació i les dificultats quotidianes que comportava 
no tenir el material necessari per a tenir-ne cura. Altrament, les 
dificultats per a entrar aliments a la presó i també les pèssimes 
condicions de l’establiment penitenciari de Castelló de la Plana, 
eren notables: 

40  Tots els fragments d’aquesta pàgina són de l’Entrevista realitzada a Elvira Mateu 
Andreu al maig de 2018 a Benlloc.
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 “A ma mare la feien cantar al rosari i el Cara el sol, i clar, 
quan tenia “lo de les dones” [la regla] no tenia per a canvi-
ar-se i sempre tenien les cames plenes de sang.  I el menjar 
que els duia ma tia Paca, era misèria i companyia, perquè ja 
s’ho havien menjat els soldats. En la presó no els donaven 
casi que res, ni els guàrdies tenien menjar. [A la cel·la] hi 
havia molta gent, però d’estes coses no sé molt perquè ma 
mare posteriorment hi va parlar mooolt poquet.” 

Una altra manera de menysprear els perdedors era, per exem-
ple, organitzar una revetlla davant de sa casa. Tot i que el ball 
estava prohibit, com hem dit anteriorment, paradoxalment, en 
aquest cas es va utilitzar com una forma més d’humiliació. La filla 
d’Elvira Andreu Pitarch ens explica que la gent del poble deia que:

“No tenen vergonya perquè està tancada perquè el capellà 
i l’alcalde, quan van sentir tocar les campanes, van agafar el 
correu [l’autobús] i se’n van anar, perquè ells no volien res-
ponsabilitats, i s’ho va carregar l’aguasil i ma mare”41.

Inclús després de sortir de la presó s’havien de presentar a Castelló 
cada cert període de temps. Tot i que va haver un judici i l’acusada 
el va guanyar, igualment el va haver de pagar. La filla recorda que 
va haver de pagar sobre les 3.500 pessetes, que els les van deixar, 
ja que ells no tenien al seu abast aquesta quantitat. Això es deu a 
que, com hem assenyalat anteriorment, van haver de pagar 100 
pessetes per les Responsabilitats Polítiques de Felipe Calduch, ja 
que, com estipulava aquesta llei front a la defunció de l’acusat, 
eren els familiars directes els que havien de pagar. 

41  Entrevista realitzada a Elvira Mateu Andreu al maig de 2018 a Benlloc.
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conclUsions

Com hem pogut observar, en un petit municipi de la Plana Alta, 
com és Benlloc, es manifesten múltiples formes de repressió sobre 
tota la població, però també hi havia formes específiques d’exercir-
la, com en el cas de les dones. En aquests casos, com hem pogut 
observar, moltes vegades es feia per associació a altres familiars 
(qualificats com a rojos). Tot i que elles no es significaven políti-
cament de manera més directa, en múltiples ocasions, acabaven 
pagant per allò que havien fet els seus familiars. 

A través de la història des de baix i local, ens hem aproximat a 
la repressió franquista de manera generalitzada, ja que a aquesta 
població es concreten diverses mesures repressives. Som conscients 
que hi ha moltes formes de repressió que no s’hi han mostrat al 
llarg de l’article, com l’exili o els nadons a les presons, perquè no 
hem trobat cap cas. Tot i això, cal tenir-los ben presents, ja que la 
repressió és un fenomen polièdric, que té diverses manifestacions. 
No són mai sols físiques, sinó també psicològiques, com el record 
dels familiars que han mort o, fins i tot, la por a parlar. De fet, 
quan vam realitzar les entrevistes, una de les possibles entrevista-
des es va negar a fer-la. 

Possiblement les protagonistes dels fets no donaren la relle-
vància merescuda als fets ocorreguts, intentant en tot moment 
silenciar-los o bé mostrar-los de manera esbiaixada. En contrapo-
sició, les seues filles, inclús les netes, al llarg de les entrevistes que 
hem realitzat hem pogut comprovar que la memòria ha passat de 
generació en generació, i que cada a cada pas, aquesta cobra més 
importància i valor personal. 

En síntesi, allò que volem mostrar és que hi ha diverses formes 
de repressió que no entren dins dels límits que normalment ha 
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utilitzat la historiografia tradicional. A més, en aquests casos que 
hem presentat, veiem el límit poc nítid entre allò públic i privat 
que tradicionalment s’aplica a l’estudi de la història de les dones. 
El que observem és una superposició dels dos espais, ja que en 
molts casos allò que es materialitza és un intercanvi dels rols de 
gènere, de manera que elles es converteixen en les protagonistes 
i les encarregades de treure endavant l’economia familiar i la su-
pervivència dels seus. Tot no oblidant que estem en un context 
rural i, per tant, l’anonimat i l’ocultació de la informació era gai-
rebé impossible i havien de suportar les humiliacions i les tensions 
quotidianes. 

De tot això, en podem extreure la necessitat de rescatar 
urgentment aquesta memòria, de treure les dones “corrents” de 
l’oblit i inserir-les a la història. El temps s’acaba per a molts dels 
testimonis que van viure el final de la Guerra Civil i el primer 
franquisme i cal recollir les seues vivències com una forma 
d’homenatge, però també com una eina de reconeixement del seu 
valor. 
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Treball domèstic i de cures
Irene Alfonso i Elena Rodríguez

Introducció

Una reconstrucció del passat en perspectiva feminista és impres-
cindible per al present i per al futur. Les dones necessitem una 
història que valore les nostres feines, el nostre treball. Amb la 
memòria històrica intentarem escapar de la deshistoritització1 del 
gènere femení, configurada per un relat històric opressor per a les 
dones, freqüent en la societat. Així, amb la confecció de diferents 
entrevistes tractarem d’analitzar certs trets del treball domèstic i 
de cures. En concret, l’anàlisi i la reconstrucció d’un discurs a tra-
vés de la memòria col·lectiva són una eina per al canvi social que 
volem. Com diu Miren Llona, si no sabem d’on venim no podem 
saber on anem2. Per a crear un futur en el qual no tinga cabuda 
el masclisme, veiem necessari crear una visió emancipadora del 
nostre passat des del present.

Per començar, analitzarem un discurs col·lectiu del present so-
bre les dones i les seues tasques no remunerades, les quals han 
estat criades en la dictadura franquista i van viure, per extensió, la 
transició. Actualment, aquest discurs predominant sobre la situa-
ció de les dones en l’àmbit privat durant el període franquista, les 

1  El terme deshistoritització fa referència a la destrucció de la història, en concret la de 
les dones. Pierre BOURDIEU: La dominación masculina, Barcelona, Anagrama, 1999.

2  Miren LLONA: “La memoria de las otras: feminismo y recuerdo”, en el seminari “La 
presencia de lo ausente. Historia, memoria, post-memoria. Europa - América latina, 
siglos XX-XXI”, Universidad Autónoma de Madrid, 23 de gener del 2018.

a
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etiqueta com a no treballadores que es dediquen a les activitats de la 
llar i de cures. Aquest imaginari el trobem estés en la societat, en 
les converses de carrer o en les teoritzacions acadèmiques, entre 
altres.

Per un costat, quan rememorem aquest discurs del qual par-
làvem i també l’opressió que van viure, evoquem uns rols de gène-
re marcats, en els quals les dones no treballaven. Concretament, 
dins la construcció d’aquest relat, remarquem que estaven obli-
gades a treballar en tasques que corresponien al seu gènere3 , a 
no participar en les activitats importants per a la societat, a no 
participar en l’economia. Però, elles, participaven en l’economia i, 
consegüentment, en la societat. Elles feien i fan4 un treball essen-
cial, vital. Aquest, el treball domèstic i de cures, necessitava hores i 
hores dedicades a canvi d’afecte i de l’acceptació social patriarcal5. 
D’aquesta manera, el discurs predominant de la població nega 
l’existència del treball no remunerat de les dones, tant ara com 
històricament. Però en la memòria col·lectiva de les entrevistades 
descobrim que totes treballaven i no poc. Per aquest motiu volem 
reproduir paraules textuals de les entrevistades en les cites 1, 2 i 

3  L’any 1938 es creà el Fuero del Trabajo, un compendi de 8 Lleis Fonamentals que 
regien la vida laboral de la dictadura. Concretament, quant a les dones, l’Article II de 
la II Llei Fonamental ordenava que l’estat regulará el trabajo a domicilio y liberará a la 
mujer casada del taller y de la fábrica. En aquestes Lleis tractaven de deslligar les dones 
de certs tipus de treballs, com els industrials o de taller que s’havien de deixar per als 
homes. Però, a les dones si que se’ls permetia ocupar els treballs remunerats que sigueren 
una extensió de treballs domèstics i de cures, o que estigueren ben valorats per a elles. 
D’aquesta manera, exercien una divisió per gènere del treball molt marcada.

4  Per a ampliar l’anàlisi sobre el treball domèstic com a base de la vida i l’economia 
mundial recomanem llegir el llibre de Silvia FEDERICI: Revolución en punto cero. 
Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, Madrid, Traficantes de Sueños, 2013.

5  La idea d’acceptació social patriarcal la podeu fullejar en el llibre de Mary NASH: 
“Capítulo 1. La construcción de los roles de género: las mujeres en la España Contem-
poránia”. Rojas: las mujeres republicanas en la guerra civil, Madrid, Taurus, 2016.
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3 on parlen dels seus treballs, fent referència al treball fora de les 
llars i, també, a aquell que es reproduïa en l’àmbit privat.

Cita 1. Extracte de l’entrevista de Dolors Juan Limorte: 
(Entrevistada 1)

“-I, has vist una evolució en el repartiment de les tasques de la llar?

-[...] Jo, per exemple, a ma casa ho feia a soles i tal, […] jo sóc la que 
controle, la que tinc la responsabilitat de tot.”

Cita 2. Extracte de l’entrevista de Josefa Forque Monforte: 
(Entrevistada 2)

“-¿Cuánto tiempo le dedicabas al trabajo de casa y a cuidar? Más o 
menos, ¿sabrías decirme?

-Bueno a cuidar en casa aquí a mis hijos siempre me he dedicao’, yo 
no he hecho nada más.

-¿Que cuánto tiempo?

-Pues todo el día, desde que te levantabas. Además a mí me gusta 
mucho coser, escuchaba la radio..”

Cita 3. Extracte de l’entrevista de Xelo Martín Blasco 
(Entrevistada 3)

“-[...] a mi se m’acabaren moltes coses per ser mare.

-Què se t’acabà?

-Pos mira, se m’acabà... Jo estudiava anglés i jo és que ja no, treballar, 
la casa, tot [...]”
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D’altra banda, la segona part del discurs de hui en dia que estem 
analitzant afirma la realització de les tasques de la llar i de cures, 
sense catalogar les dones com a treballadores. Per tant, es produeix 
una negació dels seus quefers com a treball, la qual cosa està rela-
cionada amb la remuneració de les feines. Durant el franquisme, 
com diu el discurs que estem descrivint, es va produir la divisió 
del treball que conformava l’espai en dues esferes: l’àmbit públic i 
privat. El primer espai estava gestionat pel gènere masculí domi-
nant, lligat a les activitats productives que rebien una remuneració 
i l’espai privat ocupat per les dones que duien a terme les tasques 
no remunerades. En el franquisme i en la transició la valoració 
social dels treballs, entre altres factors, va estar determinada per 
la remuneració. Tanmateix, com que no s’etiqueta com a treball, 
s’invisibilitza i no es valora l’esforç que li dedicaren i la importàn-
cia que va tindre.

Influenciades per Silvia Federici, considerem que aquestes ac-
tivitats són bàsiques per al sector productiu de l’economia6, el 
remunerat i consegüentment més valorat en l’imaginari de les fa-
mílies. Així, formen part de l’economia capitalista. L’organització 
de les cases, la neteja o el menjar, les cures a les filles, a la família, 
entre altres, foren imprescindibles per al desenvolupament de la 
societat, organitzada en nuclis familiars.

Malgrat la visibilitat que volem donar al treball domèstic i 
de cures, incidim en què les activitats reproductives7 formen 

6  Per què el treball domèstic i de cures és la base del productiu? Si es vol indagar més 
en el tema: Silvia FEDERICI: Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción 
y luchas feministas , Madrid, Traficantes de Sueños, 2013.

7  Activitats reproductives: L’àmbit productiu és l’espai on es desenvolupa l’activitat 
productiva d’una economia, on els resultats obtinguts tenen un valor de canvi monetari 
en el mercat. L’àmbit reproductiu, en canvi, és el que inclou tot allò referent a la 
reproducció de les persones, tenir cura de les membres de la família, la vida domèstica... 
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part d’una estructura d’opressió. Aquesta estava integrada per 
l’educació, el comportament i el pensament patriarcal que no els 
deixava elecció. A més, volem remarcar la duresa i violència que 
comportà la idiosincràsia del gènere masculí per al gènere feme-
ní, generada per les relacions de poder entre els gèneres acceptats 

socialment8.

Com Silvia Federici esmenta en el seu llibre Revolución en 
punto cero: trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, les 
feines familiars i les tasques domèstiques són una gran càrrega 
mental, emocional i física. De fet, pot arribar a ser un treball 
molt dur, tenint en compte que molt de temps és un treball 
individual, a diferència de molts treballs remunerats en què la 
sociabilitat és constant. A més, el treball afectiu que hagueren 
de realitzar tenia diverses vessants, tant en la transició com en 
moltes èpoques anteriors i actuals. Per una banda, com a mares, 
l’essencial educació de les persones des del seu naixement. A 
més, l’atenció i les cures que havien de proporcionar als homes 

i està considerat no productiu i, per tant, fora del mercat i l’economia.

8  L’expressió gèneres acceptats socialment és utilitzada per a eixir del binarisme i englobar 
la diversitat i infinitat de gèneres. El mot no s’entendrà com un simple derivat del sexe 
biològic, sinó com una construcció cultural diversa, amb marges i no necessàriament 
universal. La identitat de gènere modela i transforma l’experiència dels personatges 
històrics: es reelabora regularment en els diferents escenaris perquè és una manifestació 
de l’entramat sociocultural de cada context. Però, el concepte gènere i el seu significat 
s’està debatent en les últimes dècades. És una categoria excloent o, més aviat, inclusiva? 
Pot englobar experiències del Sud global amb una gran diversitat en identitats sexuals i 
de gènere? És una categoria reproductora de binarisme home-dona? Algunes crítiques, 
centrades en les dues últimes dècades, han defensat que el gènere és un concepte 
eurocèntric i amb el binarisme sexual home-dona implícit. De fet, Joan Scott assenyalà 
que la categoria havia perdut el seu fil crític, en favor de la normalització i l’essencialisme. 
Malgrat la complexitat de la qüestió, interessa destacar que el debat està motivat per 
certa revisió autocrítica de les categories i que a la història amb perspectiva de gènere 
està en constant exploració i construcció.



78

de la família que trobaven a les llars uns espais on podien des-
fogar-se física i mentalment, amb el suport del règim. Tanma-
teix, eren les dones les que es dedicaven a les cures de familiars 
malaltes i de les persones majors, a les cures emocionals, i un 
llarg etcètera.

Cal tornar a remarcar que, com les nostres companyes, amb 
la memòria com a ferramenta per a la visibilitat dels col·lectius 
oprimits tractarem de valorar el treball domèstic i de cures que 
gestionaven les dones. L’emmarquem en el període de la transició 
de manera que contextualitzarem l’època i el canvi polític del pe-
ríode, explicant que la mort de Franco i l’arribada de la democrà-
cia no va suposar un trencament amb el règim anterior.

A través de les entrevistes donarem la visió d’aquest treball en 
diferents aspectes. Tant de les seues subjectivitats com de les sem-
blances es tractarà d’incloure una memòria col·lectiva9 valenciana 
en la història de la transició, que s’oblida del treball de les dones. 
Incidirem que durant els darrers anys de la dictadura franquista 
i els anys de la transició es va produir una gran convulsió dels 
moviments socials reprimits, dintre dels quals el feminisme i el 
moviment de dones no faltà, gràcies a la qual cosa van aconseguir 
molts dels drets que actualment gaudim.

A més, interessa reflexionar, a partir d’aquesta memòria 
col·lectiva, sobre l’evolució del repartiment de les tasques de la llar. 
Incidint en una major presència progressiva de les dones en amb-

9  Treballem la memòria col·lectiva perquè com  afirma Miren Llona: “la memoria 
colectiva tiene una relación intrínseca con la memoria individual, no podemos hablar de 
un binarismo que haga de la memoria social algo externo al sujeto que memorializa, al 
sujeto que recuerda” Miren LLONA:“La memoria de las otras: feminismo y recuerdo”, 
en el seminari “La presencia de lo ausente. Historia, memoria, post-memoria. Europa 
- América latina, siglos XX-XXI”, Universidad Autónoma de Madrid, 23 de gener del 
2018. 
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dues esferes, tractarem de desmitificar alguns trets d’aquest canvi. 
En primer lloc, analitzarem l’origen social i històric dels estereotips. 
Tanmateix, comentarem finalment els tipus de reivindicacions de 
les dones que van influir directa o indirectament en el canvi.

l’origen dels estereotips

En aquest apartat ens centrarem en l’estereotip de les dones que 
fan el treball reproductiu i el seu origen històric. Cal assenyalar el 
significat del prejudici per entendre l’estereotip. El prejudici és un 
judici a priori sobre una persona per formar part d’un col·lectiu. 
Un element que el forma és l’estereotip, que és una creença for-
mada per les característiques que s’atribueixen a una persona per 
formar part d’un col·lectiu. A més, un altre component del preju-
dici és l’emocional, que connota la categorització formada a causa 
de l’estereotip, dotant a eixa informació sobre una persona d’una 
negativització o una positivització. En el prejudici de gènere, està 
la creença arrelada que el gènere masculí i el femení són pols opo-
sats i es nega l’existència d’altres gèneres marcant uns patrons que 
influeixen en l’acceptació dels dos gèneres acceptats socialment. 
D’aquesta manera, pareix que hi hagen una sèrie de trets sobre les 
dones que totes compleixen pel fet de pertànyer a un determinat 
gènere. El mateix ocorre en el cas dels homes.

El prejudici que es crea cap a les dones, no obstant això, està 
interromput per altres prejudicis que deixen els prejudicis de gè-
nere com a secundaris. Els lligats a la classe o l’ètnia s’anteposen 
a nivell cognitiu respecte al de gènere. D’aquesta manera, hi ha 
uns prejudicis de gènere concrets per a les dones no estereotipades 
d’altres trets, però, hi ha alguns prejudicis que en anteposar-se 
creen un prejudici diferent en les diferents dones dins d’un mateix 
àmbit geogràfic.
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El deure de les dones d’executar les labors domèstiques i de cu-
res estava marcat per les percepcions socials i pels prejudicis en els 
seus corresponents estereotips. Aquest fet es produeix perquè els 
estereotips tenen un paper normatiu cap als gèneres acceptats i co-
neguts en la societat, però constitueixen una força normativa més 
marcada cap al gènere femení, sent la pressió social que produeix 
i perpetua les relacions de dominació: el patriarcat. Reproduint 
imatges tant en les teoritzacions com en el sentit comú de la gent 
de carrer que conformen una binarietat estructural i atorguen 
una posició social de poder al gènere masculí10. Els estereotips, 
en tant que formen part d’una mateixa cultura són socialitzats11, 
s’aprenen i mantenen les estructures a través de l’aprenentatge dels 
valors dominants.

Pel que fa als rols, aquests són el que la població espera de 
cada membre d’un determinat col·lectiu, obligat indirectament 
per aquesta pressió social a complir unes expectatives creades en 
l’imaginari de la societat que els comparteix. Aquest control so-
cial s’exerceix en l’existència d’una desviació del comportament 
i provoca patrons de conducta generats per la part cognitiva del 
patriarcat, els estereotips de gènere12. Encara que els prejudicis 
exercisquen un control social cap a les persones, hi ha gran diver-
sitat de gèneres i de formes de ser que, de vegades, escapen a la 

10  En aquest paràgraf les idees sobre la norma social i el poder del gènere masculí estan 
recollides en el llibre: Ester BARBERÁ HEREDIA, Isabel MARTÍNEZ BENLLOCH i 
Amparo BONILLA CAMPOS (coord.): Psicologia y género, Madrid, Pearson Educación, 
2004. 

11  Socialització: aprenentatge de les persones dels elements socioculturals de la població 
en la qual viuen.

12  La desviació és qualsevol transgressió a la norma social, que són els costums 
interioritzats. Si s’incompleixen les pautes que ha de seguir la població, emergeix la 
pressió social. Ester BARBERÁ HEREDIA, Isabel MARTÍNEZ BENLLOCH i Amparo 
BONILLA CAMPOS (coord.): Psicologia y género, Madrid, Pearson Educación, 2004. 
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percepció social, però que són construïdes individualment en cada 
persona. La realitat social i individual sobre les característiques de 
cada persona són molt més diverses d’allò que la informació del 
sentit comú dels estereotipus puguen reforçar. Així, els prejudicis, 
encara que puguen ser certs, no es poden estandaritzar a totes les 
persones d’un  col·lectiu.

A través dels imaginaris sobre el gènere, s’eleva als homes a posi-
cions socials valorades. Se’ls atribueix un estatus que perpetua i ge-
nera les relacions entre els gèneres tal com les coneixem, desiguals. 
Com apunt feminista, direm que valorar-nos entre nosaltres és 
necessari i bàsic contra la invisibilització de les persones que tenim 
identitat construïda entorn al gènere femení. En la transició, un 
exemple de valoració personal foren els grups d’autoconsciència. 
Més endavant en parlarem sobre un creat a València, el grup Terra.

Tal com s’ha dit, veiem de vital importància recalcar l’origen 
històric de l’estereotip, al qual Mary Nash anomena el ángel del 
hogar13, lligat al discurs de la domesticitat. A l’Estat espanyol, junt 
al discurs domèstic femení es va desenvolupar el model de la per-
fecta casada.

Aquest discurs estava justificat biològicament per entitats reli-
gioses, científiques i mèdiques, de manera que estava dotat d’una 
veracitat difícil de desmuntar14. Per altre costat, a l’Estat espanyol 

13  Mary Nash dóna l’exacta definició del concepte d’àngel de llar: “[...] la dona ideal 
fou construïda pura, angelical, innocent, asexuada i abnegada. En qualitat d’esposes, 
mares i mestresses de la llar, era l’encarregada de la família i de la llar.[...]” Mary NASH: 
“Mecanismos de subalternidad. Discursos de género en la construcción de la sociedad 
contemporánea”, Mujeres en el mundo: historias, retos y movimientos, Madrid, Alianza, 
2004, pp. 39-62.

14  Mary Nash explica que, malgrat l’obligatorietat que perpetuava l’argumentació del 
rol, es van crear contradiscursos al voltant d’allò establert. Mary NASH: “Mecanismos 
de subalternidad. Discursos de género en la construcción de la sociedad contemporánea” 
en Mujeres en el mundo: historias, retos y movimientos, Madrid, Alianza, 2004, pp. 39-62.
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al segle xvii es va formar la visió de la perfecta casada15 , la qual 
va ser recuperada per part de l’ideari franquista. La concepció de 
l’estereotip venia determinada per la passivitat sexual, el predomi-
ni masculí i l’amor maternal. Aquesta era l’única forma de realit-
zació de les dones, així que el benestar de la família queia sobre la 
responsabilitat d’elles. El paper femení sobre el rol va influir en la 
interiorització d’aquest mitjançant la pressió cultural i la socialit-
zació .

Als segles xix i xx, com bé diu Nash, es va consolidar el discurs 
de la domesticitat, influenciat per les noves corrents econòmiques 
liberals, que van esdevenir un canvi d’estructures socioeconòmi-
ques. De manera que va canviar la concepció dels estereotips, 
marcada aleshores per la separació d’esferes, cosa que sols va fun-
cionar en les classes altes. Això, però, no es va materialitzar en la 
majoria de les dones, que eren treballadores en ambdós àmbits, 
el privat i el públic. Aquesta imposició, a través del discurs de la 
domesticitat, fou la que no va permetre la identitat de les dones 
com a treballadores remunerades –encara que sí que ho foren– en 
tots els grups socials. En conseqüència, l’única identitat natural 
que se’ls permetia socialment era la materna.

Tanmateix, al segle xix, amb l’arrelament del capitalisme, es va 
influenciar la invisibilització del treball domèstic. En les revolu-
cions industrials es produeix una jerarquia de valors de les activi-
tats productives respecte a aquelles que s’esdevenien a les llars. Tot 
això, acompanyat per la imatge naturalitzada i inherent al voltant 

15  Com diu al llibre Mujeres en el mundo, el model està inspirat en el títol de l’obra 
de Fray Luís León al segle xvii, a més està representat reiteradament en la història. En 
l’any 1996 era un referent cultural en un article del periodista Martin Prieto, titulat “La 
perfecta casada”, que es publicà en el diari el Mundo. Mary NASH: “CAPÍTULO 1: 
Mecanismos de subalternidad. Discursos de género en la construcción de la sociedad 
contemporánea”, Mujeres en el mundo: historias, retos y movimientos, Madrid, Alianza, 
2004, pp. 39-62.
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del treball domèstic, produïa una negació del valor econòmic de 
les feines a l’àmbit privat.

En conclusió, sabem que una possible influència de la invisibi-
llització del treball del qual parlem començà i s’originà en el segle 
xix, amb el canvi socioeconòmic. D’altra banda, els prejudicis en 
les seues creences esbiaixades formaven una obligació per a les 
dones sobre com havien de ser, estar i viure les seues identitats i 
les seues tasques.

contextUalització

En acabar la dictadura franquista (1939-1975) es van produir uns 
fets que dugueren a uns canvis i transformacions d’aquell Estat 
ancorat en la cultura retrògrada i masclista del franquisme. Aquest 
període, el qual va romandre fins a mitjans de la dècada dels 70 
amb la mort del dictador, va trencar amb els avanços aconseguits 
amb la II República. L’anterior període fou d’una gran comple-
xitat per la diversitat d’àmbits de reforma que plantejava, com la 
qüestió femenina, que fou important perquè començà a suposar el 
qüestionament de la legislació patriarcal, que s’havia anat plante-
jant durant els models constitucionals en l’estat liberal del s. xix. 
La Constitució republicana mostrava una millora considerable de 
les condicions de les dones en diferents àmbits, sobretot, en la 
relació amb el gènere masculí (divorci, casament civil…), però la 
fallida republicana, la Guerra Civil i la victòria del bàndol suble-
vat significà un punt de retorn a l’imaginari tradicional de dona 
catòlica, serva de la domesticitat i abnegada per naturalesa. És a 
dir, el retorn als models de la perfecta casada i l’àngel de la llar.

Començà a donar-se una estructura social que plantejava una 
jerarquia en les relacions de poder, justificada per la ideologia 
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franquista i la legitimació de l’Església. L’aparell polític franquista, 
en els primers anys amb més duresa, va introduir-se en les llars per 
tal d’assegurar-se un acatament de la moral i els valors nacionals 
del Movimiento. Suposava el sotmetiment a la lògica franquista en 
què les dones havien quedat recloses dintre de les llars i dedicades 
a la servitud domèstica, a més de ser el refugi de sentiments en les 
relacions familiars.

La dictadura franquista, al llarg de tot el seu període, va patir 
una evolució aguditzada durant la dècada dels 60 i els 70. Els 
anys seixanta són considerats com un punt d’inflexió per al fran-
quisme, ja que el procés aperturista a la conjuntura internacional 
va comportar el flux de noves corrents ideològiques i de trans-
missions de valors que provenien de l’estranger. Així, cada vegada 
amb més intensitat, s’esdevenia un trencament amb l’hermetisme 
autàrquic dels primers anys.

Malgrat que el franquisme havia orquestrat una desmobilit-
zació ideològica mitjançant l’ús de la repressió i la humiliació, al 
caliu dels anys seixanta els processos de lluita internacional van 
tindre un gran impacte en la societat del règim. Dintre de la dic-
tadura es reflecteix un procés de mobilització social materialitzat 
en organitzacions polítiques clandestines, que burlaven la censura 
i pressionaven per fer caure les estructures. És el cas dels movi-
ments de lluita armada que creaven un estat de tensió per tal de 
desestabilitzar el règim.

La consciència de lluita havia surat sobre el període franquista, 
amb els guerrillers antifeixistes en els anys de la postguerra. Però 
la repressió i la violència practicada havia deixat els moviments 
socials en un estat de narcolèpsia. La dècada dels seixanta augu-
rava nous paradigmes socials provocats per les noves formes de re-
sistència que fan reviscolar la flama dins de l’Estat. Volien trencar 
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amb allò establert i creaven nous plantejaments al voltant de la 
sexualitat, en matèria de feminisme, el rebuig a l’autoritarisme, el 
decolonialisme i l’anticapitalisme, entre altres.

En arribar a la dècada dels setanta, el franquisme es troba en 
un estat moribund a causa de la tensió social, el fet que s’assassine 
al successor del dictador i, en gran mesura, per la situació de salut 
de Franco. En les ments que feren front a la dictadura, s’evoquen 
les carreres dels grisos o les reunions clandestines per trencar amb 
el franquisme. Per tant, els moviments que es van desenvolupar 
durant la transició provenen d’una tradició clandestina de lluita   
que conformaria el panorama polític als carrers.

Es planteja la transició com els anys de l’harmonia que van 
pacificar la societat del moment. Però, malgrat aquestes conside-
racions, només fou una fase de canvi i transformació de les estruc-
tures franquistes aparentment. Més aviat, aquest procés cap a la 
democràcia va significar l’allargament de l’ombra de la dictadura. 
És important desmitificar el canvi, ja que des de les velles i putre-
factes institucions franquistes es van desenvolupar noves fórmules 
democràtiques emmarcades en la Constitució de 1978, la qual 
garantia els drets i deures de la ciutadania. Per altra banda, ens 
trobem que aquest nou estat en construcció en teoria pretenia 
allunyar-se de l’estil franquista, però mantenia en el seu si herèn-
cies del passat que asseguraven la continuïtat dels privilegis de les 
esferes lligades al règim. Alhora, el nou estat es va construir sobre 
les bases de torturadors i botxins que continuaren les seues tasques 
en l’heretat aparell repressiu, en què el canvi de nom i la salvaguar-
da de la democràcia els donava legitimitat per a reproduir pràcti-
ques pròpies de la dictadura. Per aquest motiu, tenim un rebuig 
constant a tot allò que significa viure a l’ombra del franquisme i 
ser hereves de la mítica transició.
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entrevistes: treBall reprodUctiU des d’Una mirada 
generacional

Com s’ha parlat adés, un dels eixos d’anàlisi de l’article gira al vol-
tant de la transformació del treball domèstic. És adient remarcar 
que les entrevistades van viure en primera persona aquest procés 
de canvi a la democràcia. Tenim dos elements que han de conver-
gir per tal de poder aproximar-nos a les transformacions que van 
ocórrer. Per una banda, el fet que totes elles han compartit una 
conjuntura històrica i, per altra banda, l’evolució personal mit-
jançant un discurs subjectivitzat de com ha estat la transformació 
en l’àmbit domèstic dins de la seua família. Però, també és impor-
tant per a l’evolució tractar de reflectir les semblances de les entre-
vistades, que esdevenen uns patrons necessaris per a entendre el 
repartiment de les feines i el canvi del tipus de treball de les dones.

Per tal de poder escriure l’article ens hem basat en l’anàlisi 
d’unes entrevistes, les quals han estat dirigides per nosaltres. 
Aquestes han sigut transcrites i, posteriorment, estudiades. Cons-
ta de quatre entrevistes, de les quals una ens ha donat permís 
per a utilitzar-ne la informació, però ha preferit mantindre’s en 
l’anonimat, Entrevistada 4: Anònima. Les altres tres, ja citades en 
la introducció són: Entrevistada 1: Dolors Juan Limorte; Entre-
vistada 2: Josefa Forque Monforte i Entrevistada 3: Xelo Marín 
Blasco.

generació àvies

La generació de les àvies de les entrevistades, tant de Dolors, com 
de Xelo, que visqueren més o menys el principi del franquisme, 
en casar-se són elles les que fan les tasques de la llar. A més, en els 
dos casos enviuden, per la qual cosa han de treballar remunerada-
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ment. Els avis també realitzaren tasques remunerades, el de Xelo, 
definit textualment per ella com a “home misogin il·lustrat”, 
s’encarregava de la seguretat social al seu poble. D’altra banda, 
a l’avi de Dolors l’enviaren a València per a ser forner. La iaia de 
Dolors llogà un forn quan va faltar el seu marit, però hagué de 
deixar-lo per una malaltia. En el seu cas, tenien un negoci familiar 
que va dur endavant la família generacionalment.

Les entrevistades no parlen del treball de la llar que feren les 
seues àvies, no obstant això, indirectament sembla que sí que 
ho comenten. Els relats de les entrevistades són un reflex que en 
aquella època, com en totes, moltes dones feien la doble jornada 
del treball remunerat i el treball reproductiu.

generació mares

Tot seguit, en la següent generació de les mares i pares de les en-
trevistades hi ha certes similituds. En el cas de la mare de Dolors, 
començà a treballar al forn familiar als 12 anys, posteriorment ella 
fou la que fundà el negoci familiar d’electricitat, en el qual, també 
treballava el pare de Dolors. A més, Dolors conta en la quarta cita 
com sa mare feia la doble jornada:

Cita 4. Extracte de l’entrevista de Dolors Juan Limorte: 
(Entrevistada 1)

- […] pel matí es deixava [la mare de Dolors] tot el dinar 
preparat i això se anava després a la tenda i al migdia ja estava 
tot preparat perquè treballava fins els dissabtes, era un altre 
món i fins les huit de la vesprada tot el dia, totes eixes coses […]

Sa mare deia que d’allò que més se’n penedia és de no haver anat 
a escola. Igualment, la mare de Xelo tampoc estudià. Segons Xelo, 
fins que es va casar no va deixar de treballar remuneradament, 
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per això, interpretem que va fer el treball de la llar en casar-se. A 
més, per tal que estudiara Xelo es posà a treballar una altra vegada 
remuneradament.

generació entrevistades

Per començar, parlarem de Josefa, una dona que va nàixer a prin-
cipis dels 30. Tant ella com les seues germanes deixaren l’escola 
per a dedicar-se al treball de la llar en faltar son pare i sa mare. Als 
9 anys deixà d’anar a escola i als 12 anys se’n va anar a treballar a 
València perquè no volia treballar al camp, va passar molts anys 
treballant en diferents cases abans de casar-se. En canvi, en la seua 
narració conta que les cunyades no anaven a cap altra casa a tre-
ballar, ni les germanes tampoc. Sobre aquest treball, les paraules 
següents de la cita 5 reflecteixen la seua duresa:

Cita 5. Extracte de l’entrevista de Josefa Forque Monforte: 
(Entrevistada 2)

- […] Yo no he tenido niñez ni juventud, porque la juven-
tud me la pasé sirviendo y no tenías libertad. Na más que el 
domingo un ratito y el jueves otro ratito. Soltera me busqué 
trabajo aquí […]

Seguint amb la duresa de l’extensió de les tasques de la llar com a 
treball remunerat, volem plasmar el testimoni anònim de la quar-
ta entrevistada, que és de la mateixa generació:

En el seu treball a voltes ho passava malament, fou molt dur, 
perquè treballà durant cinc anys a casa d’un metge 18 hores al 
dia, de sis del matí a dotze de la nit. Passava tot el dia treballant. 
A més, com que va enviudar, va treballar tota la vida remunerada-
ment fins fa poc de temps.
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Continuant amb l’anàlisi de l’entrevistada Josefa, com bé re-
marca a la següent cita número sis, compraren una casa en què ella 
fou l’encarregada de realitzar el treball no remunerat:

Cita 6. Extracte de l’entrevista de Josefa Forque Monforte: 
(Entrevistada 2)

[…] después ya no he trabajado, ahora que... me he criado cu-
atro hijos (riu) y sin ayuda de nadie porque no he tenido ayuda 
de nadie. Ni de mi marido porque trabajaba muchas horas y 
no me podia ayudar. Pero, en fin, hemos salido adelante. […]

Actualment, Josefa continua fent el treball no remunerat, malgrat 
que el seu marit i les filles li diuen que vaja algú a fer-lo. Ella es 
nega argumentant que el pis no és molt gran i que només estan ells 
dos. Moltes de les dones que fan aquests treballs són migrants16, 
les quals poden tindre problemes per compaginar dobles jornades.

A continuació presentem la vida de Dolors, la qual va nàixer 
en la dècada dels 40. Segons diu Dolors, son pare li digué que 
estudiara per a poder treballar, igualment que al seu germà. No 
obstant això, com ella esmenta, estudià la part de publicitat i ell 
estudià la part més tècnica per gestionar el negoci familiar. Com 
hem dit abans, en la generació de la mare, la responsabilitat de la 
casa la tenia la mare, amb la qual cosa l’entrevistada comenta a la 
cita set la llibertat que tingué per estudiar i treballar:

16  Com diu en Modernidad, crisis i globalización, aquest fet no s’ha dut a debat públic 
i, per tant, no es visibilitza. Celia VALIENTE FERNÁNDEZ: “Las mujeres en España 
desde 1975: destacados avances en ausencia de ciertos debates” , Víctor DIAZ PÉREZ 
(coord): Modernidad, crisis y globalización: problemas de política y cultura, Almeria, 
Fundación CajaMar, 2008, pp. 367-384.
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Cita 7. Extracte de l’entrevista de Dolors Juan Limorte: 
(Entrevistada 1)

- […] en ma casa ni el meu germà ni jo hem fet res […] he 
estudiat, he treballat mentre vivíem a casa i ella era la que 
s’encarregava de tota la faena […]

L’entrevistada plasma la responsabilitat de la mare, però mos-
tra una xicoteta contribució a la llar que el seu germà no realitza. 
Continuarem incidint en aquest fet en la part de les lluites. Com 
hem vist en la tercera cita, Dolors continua tenint la responsabi-
litat en sa casa, però comparteix les tasques amb el seu company. 
Respecte als seus quefers laborals, ella realitzà una doble jorna-
da, la de casa i la de labor remunerada, com les companyes de 
l’organització en la qual militava (Grup Terra), com explica la cita 
número huit:

Cita 8. Extracte de l’entrevista de Dolors Juan Limorte: 
(Entrevistada 1)

- […] sí, jo, totes les que recorde allí [referides al grup Terra] 
treballaven també fora, sí, teníem el treball de fora remunerat 
i el treball de dins, no remunerat, […] teníem una situació 
privilegiada.

Per últim, tractem l’experiència de Xelo, l’entrevistada número 
3, de 58 anys, que va néixer en la dècada dels 60. Ella diu que 
el seu pare volia que estudiara i que treballara. Així, va rebre una 
educació junt amb els seus dos germans, però ells estudiaren a la 
universitat. En canvi, ella no. Segons ella, fou a causa de la con-
juntura familiar.

Treballà en la secretaria d’una oficina d’Alaquàs, mentre s’ocupava 
també d’algunes tasques domèstiques. Amb l’embaràs prematur, va 
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haver de deixar algunes activitats com l’estudi de l’anglés. No obs-
tant això, sí que va seguir duent a terme la doble jornada. Durant 
alguns anys de la seua vida va ser regidora a Alaquàs.

generació posterior

Entrarem en l’anàlisi de l’evolució del treball reproductiu sobre 
les generacions posteriors a les protagonistes, com són les filles i 
netes, en què podrem aproximar-nos a mostrar si ha hagut un 
veritable canvi en els rols d’aquestes famílies. 

Per una banda, Josefa té tres filles i un fill que com diu ella 
“estan todos colocaos” referint-se a la situació laboral i familiar. 
Les tres filles treballen remuneradament i, a més, fan les activitats 
domèstiques i de cures. Quant a la visió de Josefa sobre el repar-
timent de les tasques, els consogres i els fills sí que col·laboren. 
Es reflecteix com les filles treballen llargues jornades fent que els 
homes assumisquen certes tasques. Ací s’esbrina un gradual canvi 
temporal i generacional, al mateix temps donat en les relacions 
personals d’una mateixa generació, la dels anys 60, 70 i 80.

En la generació posterior a Dolors, trobem el seu fill, el qual 
es va casar i va tindre una filla i un fill. Segons Dolors, en aquest 
nucli familiar, les labors estan repartides completament. Destaca 
el fet que el fill efectue més tasques de la llar i de cures que la seua 
nora com bé explica a la cita 9:

Cita 9. Extracte de l’entrevista de Dolors Juan Limorte: 
(Entrevistada 1)

-Ell s’encarrega de tot i hi ha voltes que s’encarrega més que la 
meua nora. Ell és un cocinitas i li encanta de cara als xiquets.

En relació amb les visions de les entrevistades sobre l’evolució 
de la situació del treball reproductiu, Xelo li atorga una causalitat 
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econòmica a la incorporació al món productiu. Explica que era ne-
cessari per a les economies familiars l’aportació del salari comple-
mentari de les dones. D’altra banda, Dolors, segons l’experiència 
personal amb el seu fill considera que hi ha un repartiment total 
entre la parella. Malgrat això, ella considera que no s’hauria de ge-
neralitzar perquè és un procés lent que necessita una deconstruc-
ció dels rols socials. Per últim, Josefa considera que entre la seua 
generació i la de les seues filles hi ha hagut una transformació. Els 
homes de la següent generació han pres partit en l’àmbit domès-
tic, ja que les filles tenen majors responsabilitats fora de les llars.

Com a conclusió, analitzarem el canvi o la permanència dels 
rols de treball, del domèstic i de cures, i del remunerat de les en-
trevistades i les seues famílies.

Un patró important que hem trobat és la relació entre el tipus 
de treball de cada persona respecte a l’educació rebuda. Entre les 
dones, el fet de tindre educació o no fou un factor clau per a les 
condicions del treball, ja siga remunerat o no remunerat. De fet, 
en narrar la seua memòria, les entrevistades evoquen directament 
la relació educació-treball, ja que en les seues respostes al·ludeixen 
als seus estudis quan són preguntades pel treball que ocupaven.

 En alguns casos, en les classes més humils, quan no els havien 
permés estudiar, el treball remunerat que tendien a ocupar era el 
servei domèstic a les ciutats, el qual podia resultar de gran duresa 
per les llargues hores de dedicació. Però les dones no s’aturaven 
en acabar la jornada remunerada, ja que havien de fer-se càrrec de 
les responsabilitats perpètues i continuades dins les seues llars. En 
les famílies de classe baixa hi ha un equilibri econòmic necessari 
per a la supervivència. I, a més, es produïen un seguit de tasques 
domèstiques i de relacions emocionals que eren essencials per a 
tindre una estructura familiar sòlida.
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Comptat i debatut, en les generacions posteriors a les 
entrevistades hem anat observant que les responsabilitats de les llars 
segueixen pertanyent a les dones. Però hi ha una intensificació de la 
presència de les dones en àmbits productius que, conseqüentment, 
com diuen les entrevistades, fa que les parelles d’aquestes comencen 
a ajudar en certes tasques. Aquesta “ajuda” va incrementant-se al 
llarg del temps fins a convertir-se en un repartiment, en el qual 
les dones continuen tenint la responsabilitat. El canvi no sols 
està influenciat per l’adquisició dels treballs remunerats d’algunes 
dones, sinó també per paràmetres socials, pressions de les dones, 
creació de nous discursos o percepcions socials. Fins i tot la pressió 
internacional del rol de les dones i del seu canvi al tipus de treball. 
Sobre aquests trets aprofundirem posteriorment.

Pensem que, a més, el canvi quant al nombre de dones que 
treballaven en l’àmbit públic està un poc esbiaixat respecte a al-
guns trets. El terme incorporació no està del tot adequat respecte 
al canvi que va ocórrer, ja que hem de considerar la constant 
presència de les dones en l’àmbit remunerat al llarg de la his-
tòria. Al principi de la transició no eren moltes dones les que 
durant tota la vida treballaven remuneradament en proporció al 
total de dones, però, quasi totes les de classe treballadora estaven 
ocupades amb un salari abans de casar-se17. Cal remarcar que to-

17  En el llibre Sociología de las mujeres españolas: “El trabajo constituye para los 
varones adultos una situación natural. [...] En el caso de las mujeres, la situación es 
muy diferente. Trabaja una minoría y esta minoría cuenta con unas características muy 
especiales relativas a la edad, el nivel de formación y sus responsabilidades familiares. [...] 
Parece deducirse [respecte a una taula que compara la taxa d’activitat per edats] que para 
muchas mujeres, el trabajo es una actividad de juventud, una actividad circunstancial 
que abandonan cuando el matrimonio y la maternidad irrumpen en sus vidas”. Marisa 
GARCIA DE CORTÁZAR: “(Subapartado:1.5 Parte Segunda. Estructura laboral de 
las mujeres españolas) Primera Parte: Estructura y cambios sociales”, María Antonia 
GARCÍA DE LEÓN, Marisa GARCÍA DE CORTÁZAR i Félix ORTEGA (coord.): 
Sociología de las mujeres españolas, Madrid, Complutense, 1996, pp. 121-137.
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tes treballaven, encara que no fora remuneradament, realitzant 
les tasques de la llar.

llUita i moviment feminista de la transició 

Creiem que és important analitzar conjuntament com s’han anat 
desenvolupat diferents mètodes de lluita al si de les pressions 
socials que poden donar-se. Dins del discurs de les entrevista-
des, observem diferents tipus de lluites i també diferents formes 
d’exercir-les. Les trobem interrelacionades i marcades, en algunes 
ocasions per la presa de consciència col·lectiva del feminisme de la 
segona onada com l’exemple de Dolors, militant del grup Terra. 
Les diverses reivindicacions van ajudar a la major presència de les 
dones en l’esfera pública i al repartiment de les feines.

grUp terra 

En els últims anys del franquisme, els moviments socials es van 
organitzar clandestinament, com també el feminista. Com bé 
conta l’entrevistada 1, Dolors, que militava en l’organització 
Terra, un grup de treball d’autoconsciència creat al novem-
bre del 75, que s’allunyava del tradicionalisme del règim. La 
sororitat adquirida era l’eix vertebrador entre les membres, 
inserint-se dins de les assemblees privades del grup no mixte. 
Elles van fer història parlant de la seua memòria, com a grup 
d’autoconscienciació, en el qual pogueren parlar i ajudar-se en-
tre elles en temes essencials com pot ser la sexualitat, amb la qual 
cosa feren col·lectiu. Com Dolors va introduir, “allò personal és 
polític”. Compartint les seues experiències personals incorpo-
raren una identitat col·lectiva com a dones, com a dones silen-
ciades que volien parlar. Unes volien parlar, altres escoltar, però 
totes volien crear una xarxa de suport que les ajudara a entendre 
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i deslligar l’opressió masclista. Irradiant així, una comoditat i 
alliberament vitals i enriquidors.

Dins de l’organització, com diu a la cita huit de Dolors, tro-
bem que les dones tenen una situació privilegiada, ja que tenien 
treball remunerat i no remunerat. Malgrat la doble jornada que 
patien, les reivindicacions principals i més treballades no foren les 
del treball domèstic, ja que les reivindicacions prioritàries varen 
ser el divorci, l’adulteri i l’avortament, per ser de necessitat urgent, 
entre altres. Les membres d’aquesta organització formaven part 
d’un activisme feminista d’urgència. Basat en la solidaritat amb les 
dones condemnades injustament per la legalitat patriarcal fran-
quista, la qual necessitava una resposta contundent i immediata. 
L’amnistia de les dones s’escoltà en les reivindicacions de les dones 
arreu l’Estat espanyol. Elles no hi faltaren.

En el cas valencià, l’organització feminista Coordinadora de 
Grupos de Mujeres Valencianas van contribuir a la lluita per 
l’amnistia de les dones. Les reivindicacions feministes se solida-
ritzaven amb les lluites obreres i els atacs feixistes. Sense oblidar-
nos del suport al moviment homosexual amb la reivindicació 
de la retirada de la Ley de Peligrosidad Social. Trobem exemples 
d’aquestes condemnes explicades en l’article: Silenciades i oblida-
des: La memòria de la repressió franquista sobre les dones a Benlloch 
durant el primer franquisme d’Iris Bellés i Mónica Garcia. 

Tot plegat, com bé diu Vicenta Verdugo en el seu arti-
cle “El movimiento feminista valenciano durante la transición 
democràtica”18: “estas reivindicaciones no se podrían conseguir 
con la monarquía y su gobierno, porque mantenía la misma legis-

18  Vicenta VERDUGO MARTÍ: “El movimiento valenciano durante la 
transición democrática”, València, Institut d’Estudis de la Dona (UV), s. d. 
http://historiadelpresente.es/sites/default/files/congresos/pdf/38/verdugomarti.pdf.



96

lación fascista y machista del franquismo, las mismas estructuras 
sociales y familiares de la sociedad capitalista y clasista”.

llUita “escrita”

Un altre tipus de lluita va ser la creació de discursos, l’enteniment 
de la causa de les opressions i reivindicacions a través de diades i 
xerrades, sent una ferramenta de divulgació. 

Entre moltes jornades que van haver-hi, parlarem de les pri-
meres Jornades de la Dona Treballadora. Com relata en el llibre 
Primeras jornadas de la mujer trabajadora19, en l’any 1977 es van 
celebrar les primeres jornades de la Dona Treballadora a Madrid, 
organitzades pel Movimiento de Liberación de la Mujer i el Mo-
vimiento Democrático de Mujeres. En aquest llibre trobem na-
rrat tot el contingut de les Jornades. En un enfocament clarament 
anticapitalista i socialista veien la lluita de classes com la forma 
d’alliberament per a la situació de la classe obrera i, en concret, 
de les dones. Aquestes hi eren marginades per unes estructures 
econòmiques capitalistes beneficiades dels seus treballs comple-
mentaris.

Generalment, la seua visió, com la de moltes feministes, fou 
que el treball remunerat era la via d’emancipació per a les dones 
que depenien i treballaven en la llar. Pensaven que l’avantguarda 
de les dones eren les treballadores remunerades. No obstant això, 
repleguem en un apartat del llibre una visió sobre el treball domès-
tic i de cures que dóna un enfocament un poc diferent, el de la ne-
cessitat de refer les relacions familiars igualment que les econòmi-
ques. Per a elles, encara que es produïra una “incorporació” de les 

19  Movimiento democrático de mujeres/ Movimiento de Liberación de la 
mujer: Primeras Jornadas de la Mujer Trabajadora, Madrid, Akal 74, 1977.
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dones a l’àmbit públic, no es llevarien l’opressió, ja que tindrien 
la doble jornada. Així, també comenten la necessitat de desfer-se 
d’unes estructures socials que perpetuaven en la socialització els 
rols de les dones, com de l’opressió capitalista. Tanmateix, veien 
necessària la creació de serveis socials que llevaren les tasques no 
remunerades a les dones.

Sobre el treball remunerat, descriuen la situació com a “treball 
complementari”, en el qual es trobaven les feines de les dones. De-
mandaven el canvi de les condicions laborals paupèrrimes de les 
dones treballadores remuneradament, en eixe context accentuades 
per la crisi del petroli de 1973.

Sabem que les opressions de la primera onada neoliberal dels 
anys 70, foren i són un factor a combatre, com a dones i com a 
classe treballadora. No obstant això, no pensem que l’avantguarda 
de les dones en la transició o a dia de hui siguen les treballadores 
remunerades. La visió d’emancipació per la via econòmica va ser 
un fet que va afectar moltes dones, però no va ser el factor deter-
minant, perquè hi ha causes socials que produeixen estructures, 
rols i comportaments a les famílies i les persones fora dels meca-
nismes del mercat i dels interessos dels empresaris. A més, en el 
llibre de les Jornades s’oblida que el treball domèstic i de cures fou 
i és una qüestió econòmica.

anècdotes de llUites

D’altra banda, en les entrevistades podem apreciar diferents anèc-
dotes en les quals demandaven a crits que no hi haguera un tracta-
ment desigual pel gènere. Per exemple, Xelo (entrevistada 3) narra 
l’anècdota en la qual a poc a poc va introduint una reivindicació 
respecte el treball domèstic dins la seua família. La cita 10 narra 
una vivència de l’any 1976:
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Cita 10. Extracte de l’entrevista de Xelo Martín   
(Entrevistada 3)

- “Jo anava a treballar i els meus germans encara anaven a 
l’institut. Aplegàvem a dinar que jo tenia de dos a tres hores.  
[Relata el que deia el seu pare] 

- Xelo, trae la fruta; 

- Xelo, un cuchillo pal melón.

- Xelo, trae sal...
I un dia se me va ocurrir la brillant idea de dir: 
- Somos tres hermanos. 
Me pegà una guantà mon pare! Que encara me fa mal la galta! 
No, però, jo li vaig obrir els ulls a la igualtat, jo no havia escoltat 
mai la paraula feminisme però, jo trobava que eren tres parits per 

el mateix forat”

A banda de les reivindicacions personals, en relació al seu tre-
ball com a regidora, Xelo conta que van crear el Pla d’Igualtat 
d’Alaquàs, en què feren formacions per a diferents col·lectius i di-
vulgacions. Des de l’Ajuntament es va promocionar una pel·lícula 
que instava a la visibilitat del treball domèstic i no remunerat. 
L’entrevistada també esmenta una conversa interessant amb un 
xiquet al voltant dels quefers del pare i la mare en la llar. Volem 
reproduir amb una cita la conversa per tal de mostrar l’efecte que 
tingueren les paraules de Xelo per al xiquet:

Cita 11. Extracte de l’entrevista de Xelo Martín Blasco 
(Entrevistada 3)

“[...] -Si m’ho conten no m’ho crec. [Xelo reprodueix una conversa 
en castellà entre un xiquet de 7-8 anys i ella mateixa]
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Xelo: ¿Dónde trabaja tu papá?

Xiquet: Mi papá trabaja en la pescadería de Mercadona.

Xelo: ¿Y tu mamá? 

[Xelo:Y dice... ]

Xiquet: No. Mi mamá no trabaja  

[Xelo: un xiquet de 7 o 8 anys]

Xelo: ¿No trabaja? Y… por la mañana ¿Quién te levanta a ti?

Xiquet: Mi mamá

Xelo: Y ¿Quién te pone el desayuno?

Xiquet: Mi mamá

Xelo: Y la ropa que te vas a poner, ¿quién la ha lavado? 

i el xiquillo cada vegada més menut

Xelo: y ¿quién te lleva y te recoge al colegio?

Xiquet: mi mamá

bueno bueno… tot, tot, bueno… I quan el xiquet se n’adona fa.. 
diu… jo plorí i tot (Xelo)

Xiquet: mi mamá trabaja más horas que mi papá porque sabes que 
pasa? que cuando mi papa se acuesta y estamos todos acostaos 

[Xelo: ai mira m’aborrone]

Xiquet: Yo veo que mi mamá aún está haciendo algo en la casa, aún 
está trabajando. 

[Xelo: jo dic… ja li hem obert els ulls a uno. Eixe era l’objectiu del 
projecte. De vore la coeducació, d’igualtat”]
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conclUsions

Actualment, continua l’estructura patriarcal que perpetua rols 
i relacions de poder entre els gèneres. Encara que hi ha hagut can-
vis i avenços gràcies al moviment feminista, hi continuen havent 
molts trets masclistes que superficialment no es perceben. Però 
que estan molt arrelats, alguns hereus dels passats i altres generats 
en noves formes de masclisme. Algunes accions masclistes brutal-
ment efectuades estan a l’ordre del dia.

Les condicions de les dones en l'àmbit domèstic i les cures 
han anant transformant-se, però les dones continuen sent el 
pilar fonamental dels nuclis familiars. Igualment, en les noves 
generacions de dones hi ha, a través de l’educació, una amarga 
invitació perquè facen les feines de la llar. El moviment femi-
nista ha perpetrat certs alliberaments dels quals hauríem de ser 
conscients. Tant les nostres vivències com les del passat estan 
filades per les seues lluites feministes, però també hem de tindre 
en compte les aportacions de totes les dones que han contribuït 
a la transformació.

Cada 8 de març les dones eixim al carrer per tal de fer veure 
que no desistirem, que volem el lloc i la visibilitat que ens pertoca. 

Seguidament, Josefa, encara que relata que no va participar en 
les protestes per les quals es va aconseguir un canvi en el reparti-
ment de les tasques, sí que comenta que les tasques s’han repartit 
respecte al seu marit. És a dir, les que du a terme el seu home les 
acompleix per les seues demandes ocasionades per la seua malal-
tia. Moltes dones, individualment, en les seues cases sense tindre 
consciència feminista han format part del canvi en el repartiment 
de les responsabilitats, pressionant, insistint amb molta paciència. 
Això no forma part del passat, moltes de les dones encara lluiten 
per un repartiment igualitari.
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Aquest any, el 2018, hem fet història, hem reivindicat amb vagues 
la dedicació de moltes dones a moltes feines, com les de les cu-
res. Visibilitzant-nos i visibilitzant que SI NOSALTRES PAREM, 
S’ATURA EL MÓN.

D’altra banda, en l’Estat espanyol amb la incorporació de dife-
rents tecnologies i serveis com guarderies, es van anar eliminant el 
tipus de treball domèstic antic que feien les nostres avantpassades. 
No obstant això, aquest canvi del treball domèstic ha passat per 
la contractació de dones per fer les feines de les llars, així, han 
continuat recaient sobre les dones, majoritàriament, les migrants. 
A causa de la mancança de debats públics al voltant de la situació 
de les dones migrants i les condicions de treball, no hi ha una 
perspectiva real sobre el que suposa la dedicació del seu treball en 
cases alienes. El seu treball remunerat a voltes suposa un sacrifici 
respecte a les cures de les seues famílies.

La tradició rebuda de les nostres avantpassades ha conformat 
una cultura que ha anat heretant-se de generació en generació. La 
podem trobar en la forma de pentinar els nostres cabells, la cura 
de tirar l’arròs de la paella o, fins i tot, el sabor d’una truita de 
creïlles. És imaginable per a un món cada cop més deshumanitzat 
trobar una cultura dins dels paràmetres domèstics.

Escrivim aquestes paraules des de l'estima, amb molta cura i 
amb el respecte que mereix. Tenim present en tot moment que és 
una lluita complexa, però volem fer valdre tot aquell esforç i que 
es valore com correspon eixa feina de dedicació i abnegació.
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ELS CARRERS DE LA 
MEMÒRIA
Lluita feminista als barris 
de la transició
Andrea Aguilar Olivas

Gemma Martínez Pastor

La ciutat és una memòria organitzada
Hannah Arendt

Des del punt de vista històric, la quotidianitat, les relacions de gè-
nere i el feminisme s’han estudiat (si és que s’han estudiat) d’una 
manera superficial i distant, relegant-ho a un segon plànol. En 
canvi, l’estudi de les classes predominants han estat tradicional-
ment el fil conductor del discurs a les aules. 

La utilització d’eines per a la transformació social o com a mo-
tor de canvi no han estat mai introduïdes d’una manera real, sem-
pre han quedat relegades com estudis subalterns i no pas com un 
alternativa necessària i rellevant en els estudis acadèmics.

Les ciutats que habitem esdevenen un reflex d’aquesta realitat 
que patim a les aules ja que, al cap i a la fi, estan construïdes i pen-

a
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sades per subjectes en la seua majoria homes blancs i en una situa-
ció de poder, amb la qual cosa planificaran espais que s’adeqüen 
als seus interessos i que s’emmarquen dins de la dinàmica de mer-
cat capitalista que fomenta l’individualisme de les persones que 
habiten eixes ciutats.

Així doncs, comencen a crear-se urbs on la presència de les 
dones, igualment que als llibres, és quasi anecdòtica. Un exemple 
d’aquesta situació són les nomenclatures de carrers o places, on 
a penes hi ha noms de dones  o les estàtues i monuments on la 
representació és molt escassa. 

Cal destacar que els pocs exemples simbòlics on trobem alguna 
dona representada, sol pertànyer a classes acomodades. Aquesta 
situació no és casual.

Els subjectes femenins provinents de les classes treballadores i 
humils a penes tenen representació a les ciutats que habitem i per 
tant, les ciutats es queden sense referents de dones corrents, lluita-
dores i que han format part del conjunt de la ciutat.

 Es tracta d’una doble lluita on es reivindica per una banda la 
presència de referents femenins als nostres carrers més enllà d’aquelles 
que formaren part de classes benestants,des de la quotidianitat i de la 
lluita diària que van prendre dones treballadores. Per altra, la cons-
trucció de referents col·lectius i reals que ens apropen a una ciutat i 
una història que deuria ser de totes i no només d’uns pocs.

Com hem dit abans, la història oficial, la que s’imparteix a les 
aules, està íntimament relacionada amb el plantejament de les ciu-
tats. Aquesta primera l’escriuen uns subjectes amb característiques 
molt semblants als que construeixen les segones.

La creació urbanística i el seu creixement parteixen d’una pers-
pectiva capitalista i que fomenta l’individualisme. Afecta a la gran 
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part de les persones que l’habiten ja que donen lloc a la creació de 
ciutats insegures, que no tenen en compte les mancances d’aquelles 
amb necessitats especials com la xicalla, les persones majors o les 
que tenen determinades dificultats físiques. A més a més, un per-
centatge molt important de les persones que s’encarreguen de les 
seues necessitats i que s’ocupen de les tasques no remunerades i 
invisibilitzades són les dones. 

Per tant, el model de ciutat que prioritza la productivitat da-
vant la seguretat i benestar de la població afecta directament a la 
gran majoria que l’habita. 

Per sort hi ha arquitectes conscienciades en la idea de crear 
ciutats des d’una perspectiva feminista per donar lloc a una trans-
formació radical de pobles i ciutats basada en el pacte social. La 
ciutat és un espai canviant, i per tant, des d’aquesta perspectiva es 
reivindica la idea de que les dones siguen protagonistes i partici-
pen en els projectes i no que continuen sent un element més dins 
de l’esquema urbanístic.

Un exemple és l’arquitecta Anna Bofill que ha posat l’accent 
en la participació ciutadana de les dones i l’ha documentat. El 
resultat ha sigut que les dones han donat prioritat en les seues 
exigències de planificació als espais quotidians on al cap i a la fi 
duen a terme les seues tasques diàries, front a un model basat en 
la competitivitat i el lliure mercat.1

La recuperació de la presència de les dones del passat a l’espai 
públic és la creació de referents en l’actualitat, ja que compren-
dre el nostre temps anterior ens ajuda a entendre el present i a 
orientar-nos cap al futur. 

1  Carme PORTA ABAD:” La memòria (in)tangible dels espais”, La Directa, 28 de 
juny de 2018..
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Aquesta recuperació de la memòria, doncs, és necessari plas-
mar-la tant als llibres de text i a les explicacions que s’imparteixen 
a les aules, com a les ciutats que habitem per deixar d’invisibilitzar 
la participació de les dones a l’espai públic, i recuperar les seues 
petjades d’una manera tant teòrica com pràctica, i així projectar 
uns discursos i construccions des d’una perspectiva històrica més 
inclusiva i sobretot més real.

“ La ciutat posa de manifest les crisis d’un model urbà 
marcat per la funcionalització del territori, per la difusió 
i dispersió d’àrees urbanes que conformen un mosaic de 
fragments sense cap relació entre ells. Aquesta situació és re-
forçada per la pèrdua de l’espai públic en benefici d’interes-
sos sectorials i individuals que s’apropien de la memòria i de 
l’herència col·lectiva, i les redueix a simples escenografies.”

Josep Maria Montaner i Martorell
Zaida Muxí Martínez

Dins de la pròpia ciutat, de la dinàmica individualista, de l’absorció 
del temps i les grans velocitats, s’hi mantenen, o s’hi construeixen, 
algunes identitats que trenquen amb aquest esquema conservant 
xarxes diàries i properes amb determinades activitats mes o menys 
col·lectives. Una d’aquestes són els barris, les parts constituents 
del conjunt de la ciutat en estància.

 A la ciutat de València, curiosament, o pot ser no tant, ha 
perdurat aquesta identitat i cohesió en aquelles zones perifèriques, 
barriades que abans eren pobles i han estat annexionats al nucli 
urbà, o d’altres que les problemàtiques i la condició social dels 
residents han constituït un motiu de creació de xarxes interperso-
nals, d’ajuda, de suport i de convivència.
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En parlem dels barris, aquesta fracció del nucli urbà que en 
molts dels casos va tenir origen en la unitat religiosa i administra-
tiva de la parròquia (Pau de Déu) i que al llarg del temps, tot i que 
ja no és aquesta la seva adscripció, continua mantenint en el seu si 
una xarxa de vincles i d’identitat col·lectiva.

El barri, es defineix entre d’altres coses pels seus límits geogrà-
fics. No és ni massa gran ni massa petit, aquests límits de dimen-
sions acotades són reconeixibles i reuneixen una població més o 
menys homogènia. Seria el cas a València de barris com Benima-
clet, Benicalap o el Cabanyal. 

Així bé, hauríem de tenir en compte les transformacions que 
han anat patint aquests barris amb la incorporació de certes polí-
tiques urbanístiques, de la gentrificació, de la implantació forçada 
de comerços i restaurants.

A causa d’aquests canvis pot ser el tipus de vincle ha anat can-
viant, no respon als mateixos factors. Altres han anat despersona-
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litzant-se o sent absorbits per la pròpia dinàmica de la ciutat

La morfologia del barri propicia la interacció i la creació d’una 
xarxa de proximitat i moltes vegades de suport i solidaritat tant 
duradores com efímeres, ja que la mateixa ciutat, i per tant el ba-
rri, són, com ja hem dit,  constantment canviants.

Aquesta xarxa de relacions respon a l’espai geogràfic, a la viven-
da, al lloc de treball, etc. A més resideix sota un nom que el de-
nomina, que permet reconèixer aquesta individualitat col·lectiva 
del barri dins de la ciutat a la qual li correspon un sentiment de 
pertinença i d’identitat.

Just ací recau la qüestió del veïnatge, un factor desencadenant 
de determinades relacions socials i accions darrere d’objectius co-
muns. Un exemple clar d’aquest tipus de mobilitzacions seria el 
cas de la Punta a València o les demandes de Barris com Batoi a la 
ciutat d’Alcoi durant la transició.

 El barri permet  impedir la ruptura que s’establiria entre la 
vida privada i la pública. Els veïns esdevenen  mediadors del forat  
entre allò (l’espai) completament públic i el privat. Els llaços de 
proximitat es construeixen en la rutina del context territorial, com 
ja hem dit, associat bé al domicili, al treball, a l’oci... En definitiva 
a espais on es passa determinat temps del dia a dia i per tant espais 
on neix aquest arrelament.

El barri compren els elements que una  sap apreciar perquè els 
ha viscut als seus carrers. És un espai subjectiu que connecta amb 
les experiències individuals, però també un espai objectiu motor 
de l’acció col·lectiva.

Pel que fa a la subjectivitat del barri parlem d’aquest com a 
espai d’aprenentatge vital, on es fa el pas de la vida privada a la 
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pública, amb els veïns, primers amics, família, etc. És el lloc dels 
moviments quotidians dels seus residents i per tant constitueix 
una mena d’escola per a aquests. Com bé diu el sociòleg Manuel 
Delgado, el barri esdevé una institució pública de primer ordre 
al qual se li reserven tasques fonamentals en la construcció de la 
persona.

Aquesta escola, espai de vida, respon a diferents categories so-
cials com ho és per exemple la classe o el treball. Cada barri conté 
uns veïns més o menys hegemònics en quant a situació econò-
mica i nivell de vida. No constitueixen el mateix perfil els veïns 
de Cànovas, amb un tradicional alt poder adquisitiu i  menor 
nombre de migrants front a les cotes de pobresa i immigració de 
barris com Natzaret o la Coma. Així bé, també podem veure casos 
dispars en els quals un barri queda habitat per dues classes socials 
antagòniques.

Aquest tipus de factors són moltes vegades incòmodes per a la 
institució de la ciutat. Es duen a terme mesures de “reordenació” 
d’alguns barris desmantellant aquesta homogeneïtat.   

Un d’aquests processos és el de gentrificació, en el qual  es 
desplacen els residents d’un barri i es fomenta la seva degradació 
per tal de convertir aquest espai en altre socialment acceptat. Acte 
classista per una banda, i per altra de trencament amb els espais 
propers ( tot i que no precisament deslligades), les xarxes, i els 
espais de memòria i recorregut que la ciutat conserva i és que la 
unitat social del barri tot i ser clau i basada en interaccions cara a 
cara no té perquè quedar exempta de conflictivitats.
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“Per què li diran transició quan va ser una transacció?”
Anònim

Suposadament la transició2 és el període que abarca des de la mort 
de Franco en l’any 1975 fins a la incorporació de l’estat espanyol 
a les dinàmiques europees i del lliure-mercat. Tot i així en torn a 
aquest interval de temps existeix un debat historiogràfic respecte 
al relat predominant i el que el procés va implicar més enllà de la 
constitució mateixa. 

Ja als anys seixanta comencen una sèrie de canvis tant econò-
mics com socials emmarcats dins de la corrent anomenada de-
sarrollismo, que van donar inici als primers moviments veïnals i 
d’associacionisme. Tot i així existien ja altres models organitzatius, 
alguns d’ells promoguts per sectors de cristians progressistes. 

Cal tindre en compte que l’estat espanyol venia d’una tradició 
cristiana molt arrelada.

L’any 1964 s’aplica la Llei d’Associacions que va permetre la le-
galització de moltes d’aquestes primeres agrupacions i això va do-
nar lloc a un creixement d’associacions de veïns arreu de l’Estat.3

Aquesta mesura va ser una mena de “parxe” per amainar pos-
sibles protestes i calmar les tensions arran dels descontents que es 
vivien als barris. 

2  Escrivim transició en minúscula pel propi debat que duu aquest terme. Implic la no 
reconeixença del relat hegemònic d’aquest període històric.

3  Eva FERNÁNDEZ LAMELAS: Vocalies de Dones de Barcelona a la Transició 
Democràtica: Una experiència emancipadora.
Treball de Màster, Teoria antropològica, diversitat cultural i relacions interculturals 
UAB, 2009.
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“Les elits polítiques eren conscients de que els canvis eco-
nòmics estaven provocant tensions socials: les universitats 
absorbíen un nombre cada vegada major d’alumnes, les in-
dústries s’adaptaven a la recent liberalització dels mercats, i 
els centres urbans atreien quantitats massives d’immigrants 
rurals. En esta societat cada vegada més inestable el rígid 
model totalitari d’unitat social era difícil de sostindre. 

Per això les elits intentaren crear vies que permeteren donar 
eixida a aquestes tensions sense tindre que obrir la porta a 
la reforma política” 4

On més incidència van tindre els conflictes i per tant les 
associacions, van ser als barris perifèrics amb mancança de serveis 
públics i on es patien condicions deficients. Molts van optar per 
l’autoconstrucció nocturna ja que les demandes no rebien resposta 
per part de la institució. 

Un dels casos més coneguts és el fenomen del “barraquisme” 
a la ciutat de Barcelona, a barris com el Carmel o Poble Sec on la 
migració andalusa, a causa de la industrialització, va ser un feno-
men molt aguditzat.

Les Associacions de Veïns estaven dividides en comissions ano-
menades Vocalies, aquestes eren representades per una persona en 
l’òrgan dirigent anomenat Junta, així com els càrrecs legals com 
la presidència, tresoreria o secretariat, els quals eren més sim-
bòlics que el poder real que tenien ja que el seu paper era cobrir 
l’imperatiu legal. 

4  Eva FERNÁNDEZ LAMELAS: Vocalies de Dones de Barcelona a la Transició 
Democràtica: Una experiència emancipadora. Treball de Màster, Teoria antropològica, 
diversitat cultural i relacions interculturals UAB, 2009. pàg. 47.
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Dins de tot aquest moviment la presència de dones era impor-
tant tant a nivell numèric com en la participació en les lluites però 
malauradament la seua activitat ha quedat invisibilitzada tot i que 
dins del Moviment Veïnal es formaren Vocalies de Dones com una 
necessitat de trobar un espai en el que poder parlar i debatre sobre 
els temes que els afectaven com a dones (maternitat, cures, sexua-
litat…)

Aquestes vocalies esdevenien una xarxa de suport entorn a con-
flictes com l’avortament o la violència masclista, a més de ser una 
forma d’emancipar-se del lligam obligatori a l’home que el fran-
quisme havia establert en les seues vides. Per tant, la idea de que 
aquestes vocalies havien de ser no-mixtes va quedar molt arrelada 
des del principi. Tot i així també van haver casos com el de Gràcia 
on es va expressar certa cautela respecte a la no-mixticitat per tal 
d’evitar el rebuig. 

Cal puntualitzar que als any 70 es va viure una eclosió del movi-
ment feminista; a banda de les Vocalies també sorgiren col·lectius 
al marge del Moviment Veïnal provinents del feminisme autònom 
o de l’institucional.

L’any 1975 es celebren les primeres Jornades per l’Alliberament 
de la dona i a l’any següent les Jornades Catalanes de la Dona. En 
aquestes últimes comencen a haver reflexions entorn la utilització 
del cos de les dones i de la usurpació que el sistema havia fet de la 
seua pròpia sexualitat, arribant a la conclusió de que “allò personal 
també és polític”, l’acte va tindre una repercussió directa al movi-
ment feminista del País Valencià. 

A finals de l’any 76 el Moviment Democràtic de Dones pre-
sentava el seu segon programa on s’arreplegaven qüestions com 
la de l’avortament, el divorci o les llibertats sexuals, això va su-
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posar un gran precedent en 1977 de les I Jornades de la Dona 
del País Valencià.5

Així doncs, el moviment feminista va començar a endinsar-
se dins de les Associacions Veïnals creant-se Vocalies de Dones, 
al mateix temps que repercutia als partits polítics generant-se un 
ample ventall d’espais d’organització. Aquesta diversitat va con-
fluir en la Coordinadora de Grups de Dones que funcionava tan a 
nivell estatal com al País Valencià. 

Però el conflicte no va tardar en aparéixer ja que algunes as-
sociacions rebutjaven l’estructura patriarcal dels partits polítics 
defensant la seua autonomia, mentre altres eren més partidàries 
de continuar vinculades a ells, entenent el partit com l’eina que 
articulava la lluita. 

5  Elena Navarro: “Breu història del moviment feminista al País Valencià” País Valencià, 
Segle XXI. 4 març 2015.
http://paisvalenciaseglexxi.com/2015/03/04/breu-historia-del-moviment-feminista-al-
pais-valencia/
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Com a conseqüència d’estes diferències es va produir una es-
cissió en el moviment feminista del País Valencià. Les associacions 
que defensaven un feminisme autònom eixien de la coordinadora 
i fundaven l’Assemblea de Dones de València. 

*

A la ciutat de València, dins d’aquest moviment autònom trobem 
també les vocalies de dones del moviment veïnal. A partir del 1975 
a les associacions de barri  s’impulsen reunions no-mixtes d’una 
manera esporàdica però també conscient per tractar els diferents 
temes que els afectaven.

Cal atendre que eixien d’un franquisme on havien estat 
sotmeses a la voluntat dels seus pares i marits, on la seva capacitat 
d’actuació era mínima.

La majoria de dones del moviment veïnal tenien una doble o 
triple militància, participaven tant de les accions de l’associació 
com les de la vocalia mateixa.

Aquestes organitzacions estaven conformades per una diversi-
tat de persones, entre elles militants de diferents partits d’esquerra. 
Les dones comencen a introduir als partits polítics en els quals 
militaven el tema de la discriminació, ja que veien que havien de 
ser elles les que havien de prendre aquesta iniciativa i continuar-la.

Les vocalies de dones no van rebre rebuig dins de les associa-
cions però tampoc un recolzament directe per part de la participa-
ció masculina, tanmateix es vivia una “invisibilització de nosaltres 
i dels nostres temes”6

6  Entrevista. Dolors i Mariluz, membres del moviment feminista autònom de València 
i de la vocalia de Dones del barri de Benicalap.
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Es feia veure una incapacitat per deixar fer, per confiar i per 
abandonar els llocs de poder, a banda d’una actitud paternalista.7

Així com en la militància també es vivia una múltiple càrrega, 
com entre d’altres, el cas de la maternitat. 

Segons les entrevistades, amb la transició les dones ixen a 
l’esfera pública però recau encara sobre elles el paper de mare i 
esposa. Això es fa vigent també en l’entorn polític, alguns par-
tits marcaven la maternitat com un fet contrarrevolucionari que 
impedia la militància en primera línia. L’exigència mantenia una 
triple vessant, l’àmbit polític, laboral i domèstic.

Les vocalies de dones, tot i estar immerses dins de 
l’associacionisme veïnal també formaven part del moviment femi-
nista autònom i per tant de les mobilitzacions que s’impulsaven 
des d’aquest, com per exemple les accions que es van dur a terme 
contra la llei de l’adulteri. Les dones van eixir al carrer amb pan-
cartes on es podia llegir “Jo també sóc adúltera” com a protesta 
davant el possible empresonament  d’una de les veïnes.

Altra mobilització que va tindre molt de ressò va ser la de la 
llei de l’avortament. La participació de les vocalies de dones en 
aquesta va ser molt activa ja que era una qüestió que els incidia 
molt directament.

Així bé, l’activisme no quedava limitat a les vocalies sinó que 
formava part d’un moviment veïnal o urbà cohesionat en el qual 
tenien molta presència.

Com el cas de Barcelona, a València també es van aconseguir 
moltes de les demandes que reivindicaven les associacions de ba-

7  Entrevista. Dolors i Mariluz, membres del moviment feminista autònom de 
València i de la vocalía de Dones del barri de Benicalap.
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rri. Entre aquestes l’actual Parc de Benicalap resultat del projecte 
que presentà l’associació del barri a l’ajuntament oferint-ho com 
a proposta única.

Altre cas va ser la mobilització per la reforma urbanística de 
Nou Campanar que amenaçava l’horta i afectava a les propietats 
de les veïnes.

A banda, també es realitzaven activitats culturals com les festes 
populars que eren una manera de prendre l’espai públic i fomen-
tar la participació de la gent del barri, es duien a terme activitats 
d’animació per a xiquetes i xiquets així com es van obrir escoletes 
on les mares podien deixar a la xicalla durant la seua jornada labo-
ral. Aquests espais de cures moltes vegades es fomentaven des de la 
pròpia preocupació de les mares i pares militants, els ajuntaments 
no oferien ni responien a aquesta demanda i van conformar-se 
cooperatives que realitzaven tasques diàries d’educació infantil.
En definitiva, es tractava de realitzar una tasca d’apropament tant 
de les persones al seu entorn com d’enfortir la xarxa de veïnatge. 

Això es donava sobretot als barris perifèrics i limítrofes a 
l’horta que eren els que patien més directament les conseqüències 
de l’ampliació urbanística i en els quals el sentiment d’identitat 
era més fort.

Les associacions veïnals, i amb elles les diferents vocalies que 
les formaven, van tindre el seu punt final l’any 1982, moment en 
que el PSOE va guanyar les eleccions. 

El procés polític de la transició va suposar un trencament dins 
del moviment urbà, arribant molta de la gent que hi participava 
a accedir a les institucions i deixant de banda el carrer i així el 
moviment veïnal va anar perdent tota la seua base ideològica, per 
aquesta institucionalització i com a conseqüència, per la desmoti-
vació de moltes altres. 
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Un fet similar va passar amb el feminisme, institucionalitzant-
se de la mà del Partit Socialista es va produir altra mena de cisma. 
Es van posar sobre la taula debats com el del feminisme de la 
igualtat i el de la diferència, creant dos fronts diferents dins la 
lluita feminista. 

Comencen a aparèixer assemblees autònomes, l’anomenat fe-
minisme radical entre les quals estaven els grups d’autocinsciència 
com el Grup Terra a València.

Al remat la invisibilització és un factor que ens travesa al llarg 
de la història en els entorns tant públics com en els privats i el 
moviment veïnal dels anys 70 i 80 no queda al marge d’aquesta 
qüestió. Veiem com la impossibilitat d’accedir a càrrecs de més 
pes així com la poca importància que se’ls donava als temes que 
els afectaven són un precedent per crear un moviment autònom 
i no mixte. 

Això crea una exigència ja que no només participaven en les 
vocalies de dones sinó que també estaven molt presents i actives 
en les accions de barri que s’organitzaven des de les associacions 
veïnals. 

La memòria en aquest sentit juga un paper important per aca-
bar amb aquesta invisibilització tan patent. Veiem necessària la 
recuperació de les accions que es realitzaven des de les vocalies i la 
seua presència dins del conjunt del moviment veïnal, així com els 
espais on es van dur a terme i que freqüentaven.
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“Pero el feminismo debe interesarse también por la creación 
de lugares de la memoria y por la generación de experiencias 
colectivas de conmemoración, que sirvan para la transmi-
sión no sólo intelectual, sino también emocional, de nues-
tro pasado colectivo.”

Miren Llona

Les tradicions, la cultura i els rituals que implicaven les antigues 
societats amb memòria han anat perdent-se o bé sent  monopo-
litzades des de les institucions seguint l’esquema de relat històric 
únic. Segons l’historiador Pierre Nora  aquesta pèrdua de me-
mòria, i per tant de les societats que la conserven, es dona a causa 
de la mundialització, la massificació i mediatització.

Els llocs de memòria existeixen per una falta de continuïtat, 
no existeixen mitjans que la conserven i aquests actuen com a 
mediadors entre història i memòria. Aquests espais són el resultat 
d’un relat històric que passa de l’àmbit privat al públic deixant 
de banda que la memòria està en evolució permanent i existei-
xen tantes memòries com grups, la seva naturalesa és múltiple i 
desmultiplicable,col·lectiva, plural i individualitzable.8

Dins del marc de la ciutat no existeix la representació de mi-
nories en els espais de memòria responent al relat històric pre-
dominant. La norma general és la sacralització de personatges 
masculins, individualitats, i en el cas de ser dones, pertanyents 
a l’aristocràcia, fet que invisibilitza les lluites més col·lectives i de 
classe treballadora així com contribueix a aquesta falta de me-
mòria real abandonant els espais de quotidianitat com és el cas 

8  Pierre NORA: “Entre Memoria e Historia: La problemática de los lugares” 
Modulo virtual: Memorias de la Violencia.
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dels safareigs, lloc on es reunien a diari les dones i compartien el 
seu dia a dia.

El moviment veïnal, i en concret les vocalies de dones no són 
una excepció dins d’aquesta dinàmica, les lluites als barris lidera-
des per dones i els seus espais d’actuació segueixen sent oblidades 
de forma general dins l’espai urbà. 

Tanmateix aquesta invisibilització forma part de tot un con-
junt. Les dones estaven rel·legades a l’espai privat i una mostra 
d’açò és també la dificultat d’accedir a espais de reunió públics. 
Normalment es reunien en cases o a les parròquies dels barris com 
es el cas del grup Terra a València que va arrancar des d’una esglé-
sia de Salesians.

El moviment veïnal en la seva totalitat  ha quedat al marge 
d’aquesta reivindicació/representació als espais de memòria com a 
moviment col·lectiu,  tot i la tasca que van portar a terme durant 
els anys de la transició. Per tant, les vocalies de dones són un buit 
més dins del relat.

Amb aquest article pretenem re-omplir el buit, recuperar les 
veus d’aquelles dones que van estar tan implicades en la construc-
ció d‘una València propera i de totes. És una crida a la memòria 
col·lectiva, contra la desconeixença, la posada sobre la taula d’una 
realitat que va aconseguir moltíssimes coses a l’espai urbà a més 
de ser un dels pilars més forts de l’antifranquisme durant el seu 
període tardà.
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Dones més enllà de 
l’heterosexualitat: una 
aproximació a les vivències de 
dones lesbianes i bisexuals 
Elena Climent González, Rut Navarro 
Mahiques, María Pascual Manchano

introdUcció

Entenem memòria feminista com l’herència de la documentació 
i activisme polític, les vivències, les emocions, els records, etc., en 
forma de bibliografia, escrita o protagonitzada per dones, amb la 
finalitat de reivindicar un lloc que no estiga subordinat a la història 
masculina, i donar una altra perspectiva. El moviment feminista 
ha tingut un paper clau sobretot per a dones, però també per a la 
societat en general, ho veiem reflectit a l’hora d’aconseguir drets 
socials, civils, polítics... des del vot o l’educació, per exemple, fins 
a les lleis d’igualtat o de violència de gènere. No podem entendre 
el món contemporani sense el moviment feminista, ja siga per les 
feministes il·lustrades del segle xviii, les activistes sufragistes del 
xix, el Combahee River en el segle xx… En resum, totes les dones 
que fan perquè s’escolte la nostra veu, sent i formant part.

A aquest valor de memòria, se li afegeix la significació política 
que es dona a l’acte mateix de fer i preservar el passat col·lectiu. El 

a
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desig de crear memòria i genealogia femenines fa possible que hi 
hagen centres de documentació, amb un arxiu infinit de material 
que va des de la reescritura en femení de la història fins als testi-
monis més quotidians de dones comunes, els seus treballs i, en 
general, la seua vida. Aquesta és una labor que realitzem habitual-
ment de forma individual, però que pot orientar-se, com ja hem 
dit, de forma col·lectiva. Parafrasejant Miren Llona, és primordial 
que el moviment feminista s’interesse per la creació de llocs on 
generar memòria i experiències commemoratives, les quals ser-
veixen per a la transmissió no solament intel·lectual, sinó també 
emocional del nostre passat. Ja que, aquest activisme, des de la 
seua pluralitat d’experiències i la seua diversitat de les dones que el 
componen, posseeix una memòria col·lectiva rica, valuosa, inter-
seccional i plural de feminismes, que s’ha de salvaguardar deixant 
constància d’ella i impedint que siga oblidada.

És per açò que el feminisme necessita la memòria i la memòria 
el feminisme, ja que deixar testimoni i formar part de la Història 
ha estat sempre un privilegi, perquè sempre s’ha escrit des de la 
mateixa perspectiva. Per això, treballar en l’elaboració de la me-
mòria històrica és igual a guanyar presència i autoritat en el te-
rreny, creant i reconeixent referents que potser s’havien quedat a 
l’ombra. Aquesta és una via, no sols de legitimització a la nostra 
activitat en el passat, sinó també d’un major reconeixement social 
i valor cultural en el present.

Així, la tasca de recordar permet establir un fil conductor 
amb el passat que ens ajuda a interpretar el present i orientar-lo a 
l’endemà. Per això és interessant destacar com el moviment femi-
nista va incorporar prompte la necessitat de captació memorística 
i com, amb els feminismes i la memòria, anem fent per llaurar el 
futur.
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Des d’Arada creiem que és necessari rescatar la memòria his-
tòrica de totes les dones i, per això, parlar de les dones lesbia-
nes i bisexuals és essencial. Les dones que estem més enllà de 
l’heterosexualitat sofrim una doble discriminació: per ser dones 
i per ser lesbianes/bisexuals1 (a això cal sumar-li altres opressions 
com la classe social, ètnia, nivell educatiu, discapacitat, neurodi-
vergència, etc.). La nostra història i les nostres experiències són 
desconegudes, o millor dit, ignorades. Establir aquest fil conduc-
tor del qual parlàvem abans és important per a avançar com a 
col·lectiu. En aquest cas, els termes bollo o bollera, podríen tindre 
diversos: el primer, la relació amb la bovera (bollera en castellà), la 
pastora de bous, treball que socialment s’assignava als homes, per 
la qual cosa estaríem davant d’un procés igual al que es produeix 
amb camionera. El segon orígen, i el més simple, és el de rela-
cionar bollera amb bollo, com a argot de vulva. Tortillera també 
donaria origen de la mateixa manera als argots de lesbiana, o are-
pera i cachapera, utilitzats a Amèrica Llatina. El tercer, més místic, 
faria referència a les sacerdotesses que celebraven cerimònies (fa 
4000 anys) en les quals només participaven dones per un ritu reli-
giós on es representava la Terra (l’única i més antiga deessa que va 
adorar la humanitat abans que el principi masculí la destronara). 
Aquests cultes femenins, de caràcter astronòmic, eren els residus 
d’un període matriarcal en el qual tota la religió estava en mans de 
dones. De fet, existeix la constel·lació del Bover (masculinizada a 
posteriori), que representa una sacerdotessa conduint un carro de 
bous, dins d’aquesta interpretació.

Durant tot el capítol utilitzarem la paraula bollera per referir-
nos a totes les dones que s’allunyen de la normativitat afecti-

1  Som conscients que hi ha altres etiquetes/formes de veure la sexualitat, però nosaltres 
ens centrarem en el món de les bisexuals i lesbianes perquè és amb el qual tenim més 
connexió. 
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vosexual. La reapropiació de l’insult és un acte de reivindicació 
política, qui pretén estigmatitzar no ho aconseguix quan no ens 
ocultem, no hi ha cap deshonra ni vergonya en el fet d’assumir 
allò que volen enlletgir en els seus atacs, es tracta d’una evidència. 
Així es desmunta l’insult; el mateix va passar amb feminista, queer 
o marica. Conéixer i recordar l’origen d’aquestes paraules és una 
forma de reivindicar i mantenir vives les lluites polítiques que ens 
han portat fins ací.2

política, lesBianisme i feminisme

Tant el lesbianisme com la bisexualitat tenen una dimensió política 
oblidada moltes vegades per les mateixes bolleres. Allò personal és 
polític. Això què vol dir? Eva Parrondo (2009: 106) esbudella el 
lema de la següent manera: “partint de la base de la distinció entre 
‘allò personal’ (“el que és propi de la persona”, la qual cosa concer-
neix a la pròpia vida) i ‘allò polític’ (“el que és propi de la comu-
nitat”, la qual cosa concerneix a la vida comuna), es tracta d’una 
distinció subjecta a transformacions històriques, que descobreix que 
les coses més quotidianes (des de l’alimentació fins a les relacions so-
cials, per posar un parell d’exemples) són polítiques i que, per tant, 
poden i deuen formar part de la lluita per la transformació social en 
llibertat, és a dir, en l’obertura dels horitzons vitals propis”.3

Com diria Germaine Greer, una de les feministes més llegides 
de tot el món: “les dones no poden deixar de ser conscients que 
l’opressió s’exerceix en, i a través de, les seues relacions més ínti-
mes, començant per la més íntima de totes: la relació amb el propi 

2  Utilitzem pseudònims (Lorena, Nerea i Amèlia) per a referir-nos a les dones que hem 
entrevistat per, junt a vivències personals i molta bibliografia, apropar-nos millor a les 
perspectives de diferents dones bisexuals i lesbianes.

3  Tama y fondo: Revista de Cultura 27, 2009 (Ejemplar dedicado a: La fiesta), pp. 
105-110



127

cos”. Així, l’autora subratlla la necessitat de reprendre una de les 
conviccions més revolucionàries del moviment d’alliberament fe-
minista. I és que molts interrogants segueixen quedant pendents, 
àdhuc havent sigut plantejats fa més de quaranta anys: Què és dels 
nostres desitjos, fantasies, decisions, temors i ideals estètics sobre el 
propi cos? Ens pertanyen o són producte del sistema? Està més que 
clara la resposta. I per si no fos poc, les noves generacions tenim, 
possiblement, cada vegada més difícil la tasca de trencar amb les 
cadenes que oprimeixen les dones; ja que la tendència de la socie-
tat de consum, capitalista, va de la mà del patriarcat. La repressió, 
abans directa, és suplantada per una aparent llibertat en la qual els 
individus, en aquest cas les dones, s’esforcen per aconseguir les me-
tes establides del sistema (cànons de bellesa, sensualitat… i un altre 
tipus d’exigències, com l’èxit, el compromís, etc.). Ja no es parla de 
prohibició, sinó de manipulació, n’hi ha prou amb el desesperat 
desig de la persona per aconseguir arribar a ser un motle que inculca 
el mass media, de forma subliminal, que per descomptat no mostra 
els seus desavantatges, que poden ser considerats directament com 
a destructius per a la pròpia identitat/cos. Convé, doncs, replantejar 
la dimensió política dels nostres cossos i les nostres vides, per a fer 
d’això una lluita, tant de forma individual com col·lectiva.

Quant a la diversitat de sexualitats, per altra banda, hem de 
deixar enrere el pensament que l’homosexualitat i la bisexualitat 
són maneres diferents de gaudir del sexe. Les diferents sexualitats 
compleixen diferents funcions socials. Per a explicar això acudim 
a Gayle Rubin, antropòloga cultural dels Estats Units, coneguda 
especialment pel seu activisme i teories polítiques de gènere i sexe, 
ja que treballa la jerarquia sexual, és a dir, com es desenvolupa 
una dinàmica de poders en la qual és l’heterosexualitat l’opressora, 
i l’homosexualitat-bisexualitat, l’oprimida. Això dona lloc al fet 
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que hi hagen grups rebutjats per no encaixar en l’heterosexualitat 
obligatòria. Tal com ho explica G. Rubin en el seu estudi, Reflexio-
nant sobre el sexe (1989: 35): 

“Aquesta estratificació sexual converteix el sexe en un vector 
d’opressió en el qual conflueixen altres maneres de desigual-
tat social. No és reductible ni comprensible en termes de 
classe, raça, grup ètnic o gènere. La riquesa, la pell blanca, 
el ser home, els privilegis poden mitigar els efectes d’aques-
ta estratificació sexual. Un blanc ric i pervertit es veurà, en 
general, menys afectat que una dona negra igualment perta-
nyent a una minoria sexual, però de totes formes, inclús els 
més privilegiats no són immunes a l’opressió sexual”.

Des del feminisme lesbià es concep l’heterosexualitat com una 
eina del patriarcat per a subordinar les dones als homes4. Monique 
Wittig, Adrienne Rich, Charlotte Bunch o Sheila Jeffreys, d’entre 
les europees i blanques, o afroamericanes com Cheryl Clarke, i 
afroalemanyes com Audre Lorde, entre altres, formen les figu-
res més destacables del lesbofeminisme, el qual analitza el siste-
ma patriarcal com sustentat en l’heterosexualitat obligatòria. En 
les seues anàlisis, l’heterosexualitat seria un atacant per a les do-
nes, fonamental per a sustentar el sistema patriarcal d’explotació 
d’elles, per part dels homes.

El lesbofeminisme, com a tal, sorgeix des d’Abya Yala, l’Amèrica 
precolombina, context en el qual es va fer necessari qüestionar el 
sistema/món patriarcal, heterosexual, colonial i racista com un 
tot, que incorporava, a més en algunes regions, crítiques a la gros-
sofòbia i adultocentrisme o edatisme. De les teòriques més impor-

4  Monique WITTIG: The Straight Mind and Other Essays. Boston: Beacon Press, 1992
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tants a generar aquestes reflexions estan Ochy Curiel Pichardo, 
lesbiana feminista antiracista i decolonial dominicana, que ana-
litza l’heterosexualitat com una forma d’organització social pa-
triarcal, i Yan María Yaoyólotl Castro, que des dels anys seixanta 
descrivia el lesbianisme com una postura política, i no com a mera 
orientació sexual.

Aleshores, les relacions de poder són desiguals i, per tant, opo-
sar-se a l’heterosexualitat és oposar-se a l’opressió.5 No es poden 
deixar de banda les relacions de poder, ni allò que han significat 
per a les dones al llarg de la història. Encara que l’homosexualitat 
i la bisexualitat hagen sigut emprades per discriminar tant al gè-
nere masculí com al femení, és molt diferent com cada gènere 
ho ha patit. Al llarg de la història, moltes dones s’han allunyat 
de l’heterosexualitat en veure-la com un sistema opressiu i han 
acabat creant espais on sentir-se segures i, en certa manera, lliures. 
Aquests espais lesbians no es limiten a una esfera sexual, sinó que 
són espais simbòlics i socials, en els quals també estan presents 
altres lluites i interessos. Aquests espais, la majoria de vegades no 
han sigut creats per les mateixes bolleres sinó que, originalment, 
han estat concebuts com a llocs de càstig, sent, per tant, espais 
ambivalents: d’estigma i de llocs on autorealitzar-se. Com Vic-
toria Sau, escriptora i psicòloga catalana, coneguda pel seu acti-
visme polític feminista, diu: “el lesbianisme qüestiona els valors 
que formen part de l’heterosexualitat, el matrimoni, la família, 
la dependència de la dona respecte a l’home, la maternitat i els 
papers masculí i femení. Qüestiona, per tant, indirectament, el 
propi sistema econòmic”. 

5  Beatriz GIMENO: “Una aproximación política al lesbianismo”. (De)construcción 
social de la sexualidad. Revista Servicios Sociales y Política Social del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social (70. 2n trimestre), 2003.
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Com a curiositat, un espai que, inesperadament, es convertí, 
en certa manera, en lesbià, foren els convents a l’Edat Mitjana. Als 
concilis de París (1212) i Ruán (1214) es va prohibir a les monges 
dormir juntes i una llum havia de cremar tota la nit. Aquestes nor-
mes monàstiques intentaven evitar qualsevol apropament entre les 
religioses. Un cas sorprenent és el de Sor Juana Inés de la Cruz, 
aclamada escriptora del segle d’Or de la literatura en castellà, qui 
va dedicar romàntics sonets a la Virreina de Mèxic, la qual la va 
acceptar en el seu palau com la “muy querida de la señora virrei-
na”:
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 Yo adoro a Lisi, pero no pretendo
que Lisi corresponda mi fineza;
pues si juzgo posible su belleza,

a su decoro y mi aprehensión ofendo.

A diferència de les feministes que consideren el seu lesbianis-
me com una opció sexual, com Sheyla Jeffreys, qui reivindica 
l’enfocament construccionista social-radical que pot resumir-se 
en el lema dels anys 70: “tota dona pot ser lesbiana”. Aquesta afir-
mació portarà a Monique Wittig a afirmar en el seu llibre La ment 
hetero que la sexualitat està tan entrelligada amb el gènere que ser 
dona sols té sentit en un context heterosexual i que, per tant, les 
lesbianes no són dones. Aleshores, les dones no són éssers naturals, 
sinó productes polítics de la dominació. Per això, les lesbianes, des 
d’aquesta perspectiva, seran víctimes alliberades de la seva condi-
ció.

El capitalisme també tracta d’ofegar les dissidències que 
l’amenacen. La millor manera de fer-ho és convertint la contracul-
tura en cultura. El capitalisme ha començat un procés destinat a 
acabar amb qualsevol qüestionament polític de la sexualitat. El que 
als anys 60 i 70 s’anomenava opció sexual passà a dir-se orientació 
sexual per tal de llevar-li part del component crític. A més a més, 
no hem de mirar molt més lluny per veure com el capitalisme s’ha 
apoderat de l’orgull LGTB–data que originalment rememorava els 
aldarulls de Stonewall, en 1969, i que, en base a aquesta, animava a 
seguir reivindicant– i s’ha convertit en una gran festa, explotada per 
les marques (Amazon, Adidas…) i alguns dels partits polítics més 
populistes, pel profit de la seua explotació econòmica. No és estrany 
veure carrosses repartint merchandising de partits polítics, com Ciu-
tadans, un dels exemples més descarats, que s’abanderaven mentre 
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s’oposaven activament a plans contra l’homofòbia i transfòbia en 
diferents ciutats, com Almeria6, Nerja7, Càdis8 o Ciudad Real9 a 
2015, i professaven declaracions com ara: “anomenar matrimoni a 
una unió homosexual genera tensions innecessàries”10 (Albert Rive-
ra, líder del partit, 2006) o bé les de Begoña Villacís, criticant la ini-
ciativa d’Orgullo Vallekano, en la qual “s’incloïen a tres drag queens 
com a reines magues”11. Aquests exemples, entre altres, fan que el 
fet que participen activament el dia de l’orgull LGBT, fins i tot, i a 
més, amb un autobús publicitari, siga una situació rebutjada i criti-
cada per molts. Altres partits, encara que amb altres arguments, no 
fan tan evident la seua presència forçada en aquests actes.

La sexualitat com una identitat fixa deixa de banda la visió 
queer (doncs parlar d’identitat és un límit, és canviant) i nega 
l’existència d’altres realitats alienes a aquesta norma imposada. 
Però abans de l’arribada del capitalisme a les nostres vides, es va-

6  Flick (28/09/2015): “Ciudadanos y PP impiden que el Ayuntamiento de Almería 
apruebe un plan contra la homofobia y la transfobia”, Dos manzanas. Recuperat 
de: https://www.dosmanzanas.com/2015/09/ciudadanos-y-pp-impiden-que-el-
ayuntamiento-de-almeria-apruebe-un-plan-contra-la-homofobia-y-la-transfobia.html

7  Kiko GÓMEZ (29/09/2015): “PP y C’s votan no al plan contra la homofobia”, 
Shangay. Recuperat de: https://shangay.com/2015/09/29/pp-y-cs-votan-no-al-plan-
contra-la-homofobia/.

8  Dalven (04/10/2015): “La sensata homofobia de Ciudadanos”, Desviados. Recuperat 
de: http://www.desviados.es/actualidad/la-sensata-homofobia-de-ciudadanos.

9  Littlebab (30/7/2015): PP y Ciudadanos votan contra iniciativas LGTB en Ciudad 
Real, Estoy bailando. Recuperat de:
https://estoybailando.com/pp-ciudadanos-homofobia-ciudad-real/.

10  María De SANCHA ROJO (29/06/2018): “La hemeroteca le juega una mala pasada 
a Albert Rivera al felicitar el Orgullo LGTB”, Huffington Post. Recuperat de:
https://www.huffingtonpost.es/2018/06/28/la-hemeroteca-le-juega-una-mala-
pasada-a-albert-rivera-al-felicitar-el-orgullo-lgtb_a_23470696/.

11  V´íctor MOPEZ (03/01/2018): A Ciudadanos se le escapa una poquita de 
homofobia por la polémica cabalgata de reyes”, Los Replicantes. Recuperat de: https://
www.losreplicantes.com/articulos/ciudadanos-homofobia-polemica-cabalgata-vallecas/.
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ren intentar ofegar les inclinacions homoeròtiques i romàntiques 
entre dones, concretament durant el segle xix i fins la meitat del 
xx, es va establir el model patològic del lesbianisme. L’etiqueta del 
lesbianisme com a malaltia mental va significar la despolitització 
dels moviments que anaven sorgint de la disconformitat. No va 
ser fins l’any 1990 que l’homosexualitat deixà de ser considerada 
una malaltia. 

referents lèsBics

A més de diversitat en el propi cos, falten models referents, doncs 
des de ben xicotetes se’ns ensenya que la família la componen prin-
cipalment un home i una dona. S’estableix un model de família pa-
triarcal que perpetua el productivisme; les famílies no-normatives, 
com poden ser les monoparentals, adoptives, LGBT, etc. es tracten 
de forma diferent, quasi de forma especial. Aquestes estructures ens 
venen projectades des del nostre entorn, però també des del mass 
media: la publicitat, les pel·lícules, els llibres... i la televisió en la 
seua plenitud.

De la mateixa forma que la llista de pel·lícules romàntiques 
i drames de parelles heterosexuals és infinita, els protagonistes 
LGBT són mínims. La primera gran pel·lícula gai de la qual pot 
presumir el cinema espanyol va ser el resultat de la distracció d’un 
censor. Es tracta de Dissabte a la platja, d’Esteban Farré, en 1966. 
El pare Benito, censor homòfob, no va posar una sola objecció 
davant d’aquesta, és més, fins i tot va confessar caure rendit davant 
la “pel·lícula artística més bonica que havia vist en la seua vida”. 

Les pel·lícules són testimoniatges de l’estat de l’emancipació 
de les cultures queer en cada país, d’alguna manera presenten un 
indicador de l’evolució a millor, malgrat que en altres llocs del 
mapa s’estiguen donant passos cap a enrere, inclòs Occident. De 
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fet, la discriminació de la població no-heterosexual segueix estant 
molt arrelada en les nostres societats. El fet que les lesbianes no 
tinguen un espai en aquests mitjans fa que des de xicotetes no ens 
eduquem en diversitat. De fet, quan cerques lesbianes per Google, 
el cercador més comú, els enllaços que et trobes són majoritària-
ment contingut pornogràfic, destinat a homes. El conjunt, en ge-
neral, de pel·lícules LGTB són de contingut bé sexual o bé tràgic. 
Ho veiem per exemple en: La vida de Adèle; Carol; Tormenta de 
verano; Rosas rojas; Con amor, Simón… Lorena, una de les nostres 
entrevistades, arriba a considerar que hi ha menys sessions que 
una pel·lícula estàndard, que a voltes els horaris són els menys 
concorreguts… Allò que plasmen aquestes pel·lícules, ara, és que 
les relacions lèsbiques són més complicades, més dramàtiques i 
patidores, temporals… Es donen, en conclusió, una clara dimo-
nització i una hipersexualització de la figura lèsbica.

És necessari, mancant figures en les quals trobar suport en els 
mass media, rescatar referents passades, com poden ser, des de Sor 
Juana Inés de la Cruz o Jane Addams, mare del Treball Social i 
guanyadora del premi Nobel de la Pau; a altres contemporànies, 
com Virginia Wolf o Gloria Fuertes... I investigar sobre les actuals, 
que juguen amb el vent en contra cercant un espai en el qual obrir 
pas a les seues teories i lluites. D’entre les respostes a les entrevis-
tades podem destacar, com a referència, l’obra Foucault para en-
capuchadas, un assaig filosoficopolític editat per Milena Caserola, 
publicat en 2014 i escrit per una constel·lació d’autores anònimes, 
per la deconstrucció de la identitat, que parla de deconstrucció, 
atac i construcció, front a un món heteronormatiu.

Citem també a Lucia Sánchez Saornil, cofundadora de Mu-
jeres libres, grup femení de l’anarquisme de la dècada de 1930. 
Saornil va ser una poeta, activista feminista i militant anarquista, 
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i, no obstant això, no apareix en cap llibre acadèmic. Va ser la 
fundadora del moviment Ultraista i coescritora del seu manifest. 
De la seua poesia, el que més destaca són les seues creacions eròti-
ques dedicades a la bellesa femenina, plenes de força i origina-
litat. També va participar en l’edició de diverses revistes i poe-
maris d’índole feminista i anarquista, que denuncien que alguns 
militants anarquistes volien desplaçar les dones a complir només 
tasques d’intendències.  

Una altra icona actual és Patricia Heras, dona transfeminista i 
poeta involucrada en la Barcelona queer i postporno. Després de 
tornar de festa el 4 de febrer de 2006, la van detindre “per la seua 
estètica okupa”, tot i que no formava part de cap moviment. 
Es va suïcidar l’abril del 2011 en sa casa, en un dels permisos 
de la presó que li van donar, perquè no aguantava més. La seua 
història es recull en el documental Ciutat Morta, en una obra de 
teatre anomenada Barcelona. Contra la paret, de Lali Álvarez, i 
en el llibre Poeta muerta, que recopila la seua obra escrita al blog 
i la seua història.

Alejandra Pizarnik, per altra banda, va ser poeta i traductora. 
En el seu treball va explorar la indagació, l’estrangerisme i la psi-
coanàlisi. De la seua obra destaquen un diari de quasi 1000 pàgi-
nes, una rica producció poètica, escrits i relats surrealistes, i una 
novela, La condesa sangrienta, la qual, basant-se en els estudis de 
Valentine Penrose, descriu la llegenda d’Erzsébet Báthory, comtes-
sa hongaresa que va cometre més de 630 assassinats.

Una de les xiques a les quals vam entrevistar troba els seus refe-
rents en les sèries que veu, concretament, a través del manga: yaoi, 
un gènere japonès que plasma una relació romàtica i/o eròtica 
entre dos homes, i yuri, el mateix gènere artístic, però entre dones. 
El yuri, en general, és, segons Amèlia, una font pèssima, perquè 
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fa un fetitxe de les relacions romàntiques que, a més a més, solen 
ser tòxiques, encara que afirma que almenys visibilitzen aquestes 
relacions, molt més que en l’art de gènere europeu. 

les lesBianes en l’espanya franqUista 

A l’Estat espanyol, sota la dictadura franquista, la contracultu-
ra gai i lesbiana intentà transgredir els valors que definien el rè-
gim nacional-catòlic: el catolicisme, la família, el matrimoni, la 
unitat de la pàtria, etc. Durant la major part d’aquest període, 
l’homosexualitat va ser obviada en les lleis franquistes fins que a 
partir dels anys 50, amb la millora econòmica i la modernització, 
es començà a endurir l’homofòbia del règim per por a una possible 
desintegració moral. L’any 1954 es dugué a terme una esmena de 
la ley de Vagos y Maleantes, promulgada per la II República l’any 
1933. En aquesta, es consideraven perillosos els homosexuals, per 
atemptar contra la pau social i moral. L’internament en institu-
cions especials amb absoluta separació de la resta de presos era una 
de les mesures que es dugueren a terme, a més de la prohibició de 
residir en determinats llocs, l’obligació de declarar el seu domicili 
i la submissió a la vigilància dels delegats per tal d’estar totalment 
controlats. 

L’any 1970, es promulgà la “ley sobre Peligrosidad y Rehabili-
tación Social”, que passaria a substituir la “ley de Vagos y Malean-
tes”. En aquesta nova llei, el tractament de l’homosexualitat no 
millorà. Els homosexuals eren enviats a presons i manicomis per 
tal de ser “curats”. El règim franquista va establir dos penals, un a 
Badajoz i l’altre a Huelva, on enviaven els “passius” i els “actius” 
respectivament.12  

12  Ley de peligrosidad social ¿hasta hace solo 22 años?, Plataforma contra la impunidad del 
franquismo, 8 de desembre de 2017 https://plataformacontralaimpunidad.wordpress.
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Però quina era la situació de les dones lesbianes?13. En el con-
text de la dictadura franquista, la funció de les dones a la societat 
estava totalment delimitada. Des de l’Església i l’Estat es buscava 
fomentar la natalitat (per a crear nous catòlics i patriotes espan-
yols) i les dones teníem un paper molt específic: ser mestresses 
de casa i parir tots els fills que fora possible. Aquesta submissió 
per part de les dones era fonamental per tal de sostindre el règim 
franquista. La sexualitat femenina, per tant, estava subordinada 
als desitjos masculins i sols tenia sentit en termes de reproducció: 

En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con 
tu marido, es importante recordar tus obligaciones matrimoni-
ales: si él siente la necesidad de dormir, que sea así no le presi-
ones o estimules la intimidad. Si tu marido sugiere la unión, 
entonces accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que 
su satisfacción es siempre más importante que la de una mujer. 
Cuando alcance el momento culminante, un pequeño gemido 
por tu parte es suficiente para indicar cualquier goce que hayas 
podido experimentar. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales 
inusuales, sé obediente y no te quejes.

(Sección Femenina, 1958). 

Aleshores, les dones que es negaven a seguir el camí establert per a 
elles –el del matrimoni i la maternitat–, sols tenien com a eixida la 
solteria, la bogeria o la religió, clavant-se en algun convent. 

Les lesbianes, per tant, visqueren durant el franquisme en la 
més absoluta clandestinitat. El silenci en el qual estaven sumides 
feia més difícil que es crearen xarxes socials i, per tant, una cultura 

com/2017/12/08/ley-de-peligrosidad-social-hasta-hace-solo-22-anos/.

13  Ací no parlem de dones bisexuals perquè en aquesta època ni tan sols es plantejava 
la seua existència. Hi havia una dicotomia de la sexualitat: heterosexual o homosexual. 
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lesbiana. Per contra, els gais, al ser castigats de manera més explí-
cita, sí que tenien una identitat i un lloc en l’imaginari col·lectiu, 
com diu Raquel Platero. Així, per a una dona que se sentira atreta 
per altres dones era més difícil entrar en contacte amb dones que 
se sentiren igual que ella i moltes vegades, aquestes dones es veien 
a soles davant una societat que negava la seua existència. Durant la 
vigència de la “ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social” sols es 
coneixen dos casos de dones processades per lesbianisme. Aquest 
fet mostra fins a quin punt s’infravalorava la sexualitat de les do-
nes, la qual sols existia en un context heterosexual i monògam. 

Però no tot és negatiu, moltes bolleres foren capaces de véncer 
les dificultats de la dictadura. En el treball dut a terme per Ma-
tilde Albarracín, veiem com un grup de catalanes van aconseguir 
reconéixer-se i crear codis i llocs comuns. S’anomenaven entre 
elles llibreteres o ser de l’assumpte. De la mateixa manera, a les més 
joves les anomenaven tebeos. Aquestes dones quedaven, organitza-
ven festes, feien excursions, es transvestien, etc. 

catolicisme i homosexUalitat

Com a aspecte social, la religió juga un paper rellevant en la vida 
de moltes dones.14 L’opinió de l’Església sobre l’homosexualitat és 
més que coneguda. Encara que el Papa Francisco oferisca (o ho 
intente almenys) una visió més “moderna” de l’Església, la realitat 
és ben diferent. La concepció sobre l’homosexualitat i bisexualitat 
no ha canviat en els últims anys. Encara que en el Nou Testa-
ment el tema de l’homosexualitat no es tracte, l’Antic Testament 
té diverses referències: la més sonada és la història de Sodoma i 
Gomorra, dues ciutats de Canaan que foren destruïdes per Déu 

14  Respecte a la religió, cal aclarir en primer lloc que nosaltres parlarem des del context 
catòlic en el qual hem sigut socialitzades.
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per ser ciutats pecadores. Des del catolicisme s’ha interpretat que 
el pecat que les dugué a l’extermini fou el de sodomia. Aleshores, 
no és d’estranyar que l’homosexualitat siga vista com un dels ma-
jors pecats. Però per què és tan greu? Segons la Bíblia, la dona va 
ser creada per a l’home i la unió d’aquests dos és sagrada. Per tant, 
que dos persones del mateix sexe15 mantinguen relacions atempta 
directament contra aquesta unió “perfecta”. 

A més a més, amb els drets que està aconseguint el col·lectiu, 
l’Església es veu més amenaçada que mai. Un dels valors que sen-
ten que està sent més transgredit és el de la família nuclear. L’ideal 
del pare, la mare i els fills està perdent part del seu significat en la 
societat actual i el fet que dues persones del mateix gènere es pu-
guen casar té part de la responsabilitat. El matrimoni té una fun-
ció molt clara per al catolicisme: la reproducció. Dos persones del 
mateix sexe no podran mai tindre fills biològics que seguisquen 
la tradició cristiana, cosa que explica part de la clara oposició al 
matrimoni igualitari. A més a més, encara que oficialment des de 
l’Església s’ha deixat de parlar de l’homosexualitat com a malaltia 
mental, són molts els sectors catòlics que ho segueixen veient així. 
No és difícil trobar llibres sobre la “ideologia de gènere” escrits per 
retors que expliquen l’homosexualitat com una deficiència, com 
diu Pedro Trevijano al seu llibre Relativismo e ideología de género: 
“esta atracción es el resultado de traumas sin resolver que condu-
cen a una confusión de género.”16 

Una de les entrevistades, Amèlia, contava com el retor del 
col·legi catòlic en què estudiava feia comentaris del tipus: “a 

15  Ací parlem de sexe i no de gènere perquè des de la visió catòlica el gènere no existeix 
com a tal, sexe i gènere van de la mà, per tant, parlar de gènere no té sentit.

16  Pedro TREVIJANO: Relativismo e ideologia de género, Madrid, VozdePapel, 2015, 
pàg. 112.
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l’escola heu de centrar-vos, perquè si no vos passaran coses com 
l’homosexualitat” o “l’homosexualitat és una malaltia que Déu 
envia a la gent que es porta malament”. Aquests comentaris, cla-
rament discriminatoris, buscaven modelar la ment dels més joves. 
Però a pesar de tot, ella, encara que es declara agnòstica, no creu 
que l’homosexualitat i la religió siguen incompatibles; per altra 
banda, pensa que l’Antic Testament hauria de ser invalidat com a 
referent espiritual, ja que dificulta l’autoacceptació per part de la 
gent LGTB que també és creient. No coincideix amb la idea que 
predicava Jesucrist que Déu ens estima a tots. Lorena, per contra, 
es declara catòlica practicant. Pensa en matrimoni i en batejar els 
seus fills, si la seua parella ho vol també. “No em sent recolzada per 
l’Església però sí acollida per part de Déu. No em sent part de 
l’Església, però és un espai més directe per a la comunicació amb 
Déu”.

 Dins de l’Església hi ha diversitat d’opinions que no hem 
d’ignorar. Hi ha moltes persones que des de dins de l’Església in-
tenten canviar la visió que es té de les persones LGTB. Com a 
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curiositat, en la JMJ (encontre mundial dels joves), encara que de 
manera no oficial, hi hagué un espai per a persones LGTB17.

eixir de l’armari i sexUalització de les relacions entre dones 

La discriminació té moltes formes i afecta directament al senti-
ment de seguretat que tenen les dones lesbianes. Fent referència 
a diferents testimonis, algunes coincideixen que llevat de mostres 
públiques d’amor, els ambients concebuts com a segurs faciliten 
l’eixida de l’armari. Però no tots els ambients ho són i aquestes són 
algunes de les mostres sobre com la societat encara té un llarg camí 
per a aconseguir igualtat de condicions quant a l’orientació sexual. 

Un clar exemple d’aquesta discriminació que sofreixen les 
dones lesbianes i bisexuals és el que li va ocórrer a Amèlia en el 
col·legi catòlic, abans esmentat, provocant un canvi de centre: 
amb catorze anys, a final de curs acabava de tallar la seua primera 
relació sentimental. El seu cercle més proper sabia que estava amb 
una xica, però malgrat tot, va rebre comentaris com: “es que tu no 
pots ser lesbiana”, “no et contaré els problemes amb el meu nòvio 
perquè com ets lesbiana no ho entendràs”. La gent, la va deixar 
de costat, explicà que tampoc abans se sentia integrada, però que 
es va intensificar amb això fins al punt d’arribar a canviar-se de 
centre perquè se sentia assetjada. A més a més, quant a l’educació 
rebuda, troba que hi ha una manca de models més enllà d’allò 
tradicional: “l’ensenyament no mostra la diversitat”.

Les formes d’expressió de la discriminació més clares són els 
estereotips, les mancances de respecte motivades per l’odi o per 

17  Hans (04/08/2016): “Los católicos LGTB tuvieron su ‘refugio’ no oficial en las 
Jornadas Mundiales De Juventud en Cracovia”, Dos Manzanas. Recuperat de: https://
www.dosmanzanas.com/2016/08/los-catolicos-lgtb-tuvieron-su-refugio-no-oficial-en-
las-jornadas-mundiales-de-la-juventud-en-cracovia.html.
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la ignorància, entre altres. Partint del punt de vista que la socie-
tat i el gènere estan conformats al voltant de l’home, una de les 
visions més esteses veu la bisexualitat/lesbianisme com una reac-
ció de carències o insatisfacció amb el gènere masculí. Al rebut-
jar l’heterosexualitat hegemònica, moltes dones s’enfronten a la 
frustració del gènere masculí que les estigmatitza. Moltes dones 
lesbianes/bisexuals s’enfronten a comentaris que ataquen la seua 
sexualitat, com el típic “això és que no has provat una bona polla”. 
Un altre tòpic completament irrespectuós i erroni és associar bi-
sexualitat o lesbianisme amb dubte, indecisió o relacionar-lo amb 
el fracàs, la ruptura o insatisfacció de les relacions heterosexuals 
prèvies. 

En aquest sentit, moltes dones, entre elles Nerea, senten que 
quan ixen de la seua zona de confort han de frenar-se a elles 
mateixes per por a ser víctimes de comentaris despectius i burles 
relacionades amb la seua forma de vestir o els seus cabells, que de 
vegades se n’ixen de l’estereotip heteronormatiu de bellesa. Tam-
bé és habitual que les lesbianes/bisexuals siguen bombardejades 
amb preguntes indiscretes fruit de la desinformació, com ens 
explicava Amèlia. La pregunta “Les lesbianes com folleu?” és un 
clàssic entre les preguntes incòmodes a les quals ens enfrontem. 
Aquest tipus de preguntes deriven d’una educació sexual molt 
pobra i heteronormativa en la qual la sexualitat femenina passa 
a un segon plànol. L’androcentrisme sexual redueix les dones a 
simples objectes que tenen com a funció complaure els homes. 
Per aquest motiu, inclús en les relacions entre dones, els homes 
tendeixen a sentir-se protagonistes. D’ací ve que alguns homes 
quan veuen una parella de dones juntes no “poden” evitar pro-
posar un trio. A Lorena, de fet, un amic li va proposar fer un 
trio amb la seua parella, li posava que ella fora bisexual. Són pre-
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cisament aquest tipus d’homes els que no conceben una relació 
sexual sense coit. 

Un altre problema al qual s’enfrontem les bolleres és la fetitxit-
zació que patim  derivada de la imatge del porno androcentrista i 
patriarcal, i de l’opinió general que les bisexuals ho són “per vici”. 
Som objectes de consum i de fantasies. Lorena va tindre una rela-
ció amb un home durant onze anys i va ser durant aquesta relació, 
als vint-i-tres, quan es va adonar que li atreien les dones. També 
va ser durant aquesta època quan va tindre les seues primeres ex-
periències amb el “permís’’ de la seua parella, al qual li posava que 
ella experimentara: ell no ho considerava infidelitat, sinó un joc de 
provocació. Al cap i a la fi, i prenent el testimoni de Lorena com 
un exemple, la visió, existència i funció de les bolleres a la societat 
està enfocada al voltant del consum masculí. 

Reprenent els mites de la bisexualitat o lesbianisme, Nerea diu 
que no se sent completament segura en l’àmbit eroticoromàntic. 
Per a una dona que vol establir relacions amb altres dones, lligar 
pot ser més complicat si no es mou en ambients LGTB. Això és 
causat pel model d’heterosexualitat que se’ns ha imposat, en el 
qual s’assumeix que una dona és heterosexual abans de lesbiana, 
aleshores és molt difícil donar eixe pas a causa de la por que pro-
voca pensar que l’altra dona s’està sentint incòmoda perquè és 
hetero. “És molt difícil crear una xarxa, conéixer xiques lesbianes 
és molt complicat”. Lorena, en canvi, mostra un gran interés mit-
jançant apps o meetups per conéixer gent.  

BisexUalitat i lesBianisme dins del col·lectiU lgtB

Per als homes cis-gais, la seua homosexualitat mai ha sigut una op-
ció. Ser gai significa perdre part dels seus privilegis masculins. Les 
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dones lesbianes i bisexuals, en canvi, han abraçat la seua sexualitat 
encara que, de vegades, de manera més amagada18. Una part con-
siderable de bolleres no veuen l’esfera política de la seua sexualitat 
i prefereixen que la seua orientació quede amagada en l’àmbit pú-
blic. Com ens va explicar Lorena, en cas d’involucrar-se en polí-
tica voldria ser coneguda per les seues idees i no pel seu mode de 
vida, és evident que volia ser reconeguda per la seua tasca i no per 
ser “Lorena, la lesbiana”. 

Apart d’aquesta jerarquia innata, dins del col·lectiu també 
existeix la bifòbia. L’exemple més clar es fa passar per orientació, 
aparentment més oberta i tolerant, però que és fruit de la desin-
formació i/o l’elitisme: la pansexualitat. En el manifest bisexual 
escrit l’any 1994 (i, per suposat molt abans que aquesta nova ter-
minologia/orientació fora utilitzada) s’aclareix que: 

“La bisexualitat és una identitat sencera i fluida. No s’ha 
d’assumir que la bisexualitat és binaria o duògama per natu-
ra: que tenim dos cares o que hem d’estar amb dos gèneres 
simultàniament per a sentir-nos complets i autorealitzats 
com a éssers vius. De fet, no s’ha d’assumir que hi ha sols 
dos gèneres. No s’ha de confondre la nostra fluïdesa amb 
confusió, irresponsabilitat o inhabilitat per a comprome-
tre’s. No s’ha d’igualar la promiscuïtat, infidelitat o com-
portament sexual no segur amb la bisexualitat. Aquests són 
característiques humanes que formen part de totes les ori-
entacions. Res ha de ser assumit sobre la sexualitat de nin-
gú, inclosa la teua”19. 

18  Beatriz GIMENO: “Una aproximación política al lesbianismo” (De)construcción 
social de la sexualidad. Revista Servicios Sociales y Política Social del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social (70. 2n trimestre), 2003. 

19  Faith CHELTTENHAM (2017): Bi History Moments: Anything That Moves,  
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Després d’haver tornat al manifest, podem confirmar que la bi-
sexualitat no limita –malgrat que la seua arrel siga binària– i que, 
per tant, el significat de la pansexualitat queda buit. Les persones 
que s’autoanomenen pansexuals ho fan perquè, a banda de sen-
tir que engloben més realitats dins de la diversitat del col·lectiu, 
fan una distinció entre les persones cis20 i les trans21. Mentre que 
uns s’enorgulleixen de relacionar-se amb persones trans i cis, ex-
cusen la seua dicotomia de termes al·legant que els bisexuals no 
es relacionen amb persones trans. Això és una fal·làcia que cal 
desmuntar, ja que les orientacions no impliquen discriminació a 
cap grup social per se. Aquesta afirmació deliberada des del desco-
neixement, acaba sent bifòbica. A més a més, el fet mateix de fer 
una distinció –innecessària– entre homes cis, trans, i dones cis o 
trans, com a factor determinant en les relacions, resulta trànsfob: 
perquè sols som dones i homes (i, segons algunes corrents, gène-
res no binaris). Per tant, la bisexualitat per si mateixa no implica 
no relacionar-se amb persones trans, sinó que una persona es pot 
sentir atreta sexualment, emocional o romàntica pel seu gènere o 
per qualsevol altre, sense que això implique més dilemes.

conclUsions

La situació ha canviat en tots sentits i seguint els testimonis de di-
verses dones bisexuals i lesbianes i fent posteriorment un estudi22, 

1994 (bisexual manifesto and cover) [Keeping the faith]. Recuperat de: http://www.
thefayth.net/2017/06/bi-history-moments-anything-that-moves.html.

20  Abreviació de cisgénere o cissexual (identitat coincident amb l’assignada al nàixer).

21  Abreviació de transgènere o transsexual (identitat no coincident amb l’assignada al 
nàixer).

22  La inclusió de certs estaments basats en les entrevistes és merament part d’un 
procés sociològic que pretén mostrar diferents realitats i opinions dins del col·lectiu, no 
significa ni declara la nostra opinió, conformitat o inclinació.
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hem tret aquestes conclusions referents a mostrar l’orientació lliure-
ment o no en diferents espais, el nivell de seguretat… 

Actualment el cercle d’amistats és concebut com a espai segur, 
d’acceptació, confiança, suport i amor, en què totes mostren la 
seua orientació amb completa naturalitat. Aquest paper suposada-
ment correspondria a la família, però trobem que en el cas d’haver 
tractat el tema i haver eixit de l’armari a casa, ha sigut motivat 
per un canvi evident a l’estat civil i no per sentir-ho com a se-
gur. La reacció del cercle familiar de les consultades va ser rebre 
les seues orientacions amb plors i proferint insults com “zorra o 
viciosa”. Aquests comentaris junt amb un ambient en què estan 
normalitzats comportaments que denoten homofòbia, transfòbia 
i masclisme, motiven la cohibició, la por i la desconfiança, motius 
expressats com a causa de no obrir-se a casa. Trobem que ninguna 
de les entrevistades ha fet pública la seua orientació en l’àmbit 
laboral pel temor a la repercussió, sobretot dels caps,  que han arri-
bat, segons els testimonis, a no admetre gent LGTB com a clients. 

Donades les influències i la pressió del model heterosexual, les 
entrevistades han relatat com el pas d’acceptar-se ha sigut com-
plicat, tot i que consideren i reconeixen que respectaven la di-
versitat sexual. Amèlia conta que es va adonar que no era hetero 
als 13 anys i reconeix que li van agradar uns quants xics per pres-
sió social i que, darrere de moltes amistats femenines, hi havien 
sentiments obviats per no considerar una orientació que no fora 
l’heterosexual. Nerea, per la seua part, relata que veia i s’intentava 
autoconvéncer que eixir de l’armari era com un joc, quan era una 
manera de rebuig i no reconeixement a si mateixa. Quan va co-
mençar a reconéixer això, estava en una relació hetero, “si ho ha-
guera reconegut abans, quin tipus de relacions haguera tingut? A 
mi em creava molt de conflicte”.
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Gràcies a totes aquestes persones que han lluitat i desafiat l’ordre 
establert, el col·lectiu LGTB ha avançat en matèria de drets. To-
tes les entrevistades coincideixen en què la situació del col·lectiu 
ha millorat hui, no obstant això, amb certs matisos. Nerea conta 
que encara és una situació prou complicada: “El moviment gai 
està molt capitalitzat mentre que el lesbià va de la mà amb el 
feminisme més transgressor i clandestí. Veuen dos ties besar-se i 
de seguida comencen a bavejar com si ho estigueren fent per ells. 
En canvi, els gais estan en una situació  privilegiada: per molt que 
sofreixen una opressió, no deixen de ser homes”. 

Amèlia diu que ha millorat la situació del col·lectiu en general 
perquè s’han aconseguit molts avanços, però que això no significa 
que estiguem millor. Pensa que dins del col·lectiu, les lesbianes són 
les que pitjor estan –més oblidades i invisibilitzades– perquè, en-
cara que es lluite, té una estructura androcèntrica; totes les lletres 
menys la L poden contenir homes. Un exemple prou evident és 
que les dones trans estan més invisibilitzades que els homes trans, 
el mateix passa amb els homes i dones bi, en una altra mesura. 

Encara que les lluites, tant la feminista com la visibilitat lèsbi-
ca, poden estar aturades, perseguides, criticades... o poc aplicades 
en certs contextos, ara és quan estan més vives que mai, en part 
gràcies al paper de les xarxes com a altaveus i la progressiva visibi-
lització de la cultura LGTB, informativa i plural. Amb aquest es-
crit, apel·lem a la sororitat com a eix i arma alliberadora necessària 
tant en la lluita feminista com en el lesbianisme, a la capacitat de 
desenvolupar una consciència crítica capaç de detectar les man-
cances d’espais i representació femenina, alçar la veu i denunciar-
ho; la iniciativa d’investigar, reconéixer i donar veu a les dones 
que han estat silenciades, oblidades. Per últim, remarquem la im-
portància d’assumir la responsabilitat dels privilegis, col·laborar 
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(sense eclipsar, ni encapçalar) i cedir espais, entre altres mesures… 
El sistema no cau sense mobilització, incomoditat i acció, però el 
canvi comença en els paràmetres individuals. Per això cal seguir 
endavant malgrat els possibles atacs que puguem rebre, la base la 
tenim; gràcies a totes les companyes i grans dones que ens van 
obrir el camí, ara podem, i som més, fem-ho.
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La memòria com a eina deco-
lonitzadora dels cossos i les 
identitats

María Menouni Villaroya1

“Una dona negra diu que és una dona negra, una dona blanca 
diu que és una dona, un home blanc diu que és una persona”

Grada Kilomba

A escola et robaven la memòria,
feien mentida del present.

La vida es quedava a la porta
mentre entràvem cadàvers de pocs anys.
[...] Qui em rescabalarà dels meus anys

de desinformació i desmemòria?

“Al meu país la pluja” (1983), Raimon.

Las raices. Les racines. Aljudhur (روذجلا). Les arrels.

1  Tot i que en la primera edició vaig decidir no signar, en una reivindicació contra els 
sistemes de propietat privada intel·lectual, en la voluntat de demostrar la importància 
de la col·lectivitat invisibilitzada que hi ha darrere de cada producció individual, i 
repudiant també la forma màxima de capitalisme que tenim interioritzada: el règim dels 
“superegos”; després d’una llarga reflexió vaig decidir que havia de donar la cara front a 
les tesis que ací postule i, d’altra banda, com a dona deixar de perpetuar la llarga tradició 
històrica d’anonimitat del treball femení. En canvi, no vull per a res que això siga un 
pretext per a considerar-me absoluta propietària d’aquest treball. Com ja vaig comentar, 
mai haguera arribat fins ací sense els aprenentatges col·lectius i és a ells que em dec.

a
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On estan les arrels?
Eixa pregunta va retrunyir en el meu cap durant anys.

D’on se suposa que ets? Qui se suposa que ets?

M’havien sigut espoliades les arrels, prohibides, negades, i no per 
les armes, almenys no en la meua memòria vital, més aviat per la 
por, la vergonya, la humiliació. I quina importància podien tin-
dre? Al cap i a la fi, són només això, no? Passats, memòries, mo-
ments no viscuts de la nostra història. Per què tanta preocupació 
per allò que no forma part del nostre present?

Però, és cert que no forma part del nostre present?

Sobre la meua carn es clavaven la por i la vergonya del meu 
pare. La seua memòria traumàtica, la seua memòria heretada, els 
seus temors i els seus silencis. Ell, immigrant marroquí en temps 
de la Transició, o més aviat anomenem-ho: Transacció, es va 
instal·lar en eixa Espanya postfranquista per a fer camí al costat de 
ma mare, de Terol, filla d’agricultors republicans i “rojos” (encara 
que no menys racistes per això). Així, allunyant-se de tot allò que 
estimava, va voler arrelar en aquesta terra que només prometia 
canvis. Però qui anava a deixar que un marroquí arrelara en aquest 
fang ennegrit per quaranta anys de franquisme ultranacionalista 
i racista? El meu pare mai va arrelar. Va habitar des de la por i jo 
vaig créixer amb tota eixa por. Vaig créixer amb la negació cap als 
origens del meu pare, que avergonyit de la seua pròpia cultura 
(eixa que el colonialisme francés li havia fet sentir com a retrògra-
da i intolerant) abraçava precisament la cultura del colonitzador: 
els valors progressistes i demòcrates de la França neoliberal (filla i 
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bressol de la revolució burgesa) que “tan bé” li havia acollit. I vaig 
créixer amb el menyspreu a la meua pròpia terra, menyspreu here-
tat també del meu pare, qui s’indignava davant el maltractament 
que vivia per part dels seus conciutadans; encara que exacerbat per 
descomptat per l’exclusió denigrant i racista a la qual em relega-
ven els que se suposava eren els meus germans socioculturals. Era 
estrangera en la meua pròpia terra, era estrangera en la terra on 
havia nascut, que no era la dels meus pares, i en la dels meus pa-
res també. Era estrangera a tot arreu. La primera pregunta que em 
feien en conéixer-me era precisament eixa que jo portava fent-me 
tota la vida: i tu d’on ets? Ningú em reconeixia de cap lloc. Però és 
que ni jo mateixa em reconeixia. I no reconeixia la meua pell, ni 
el meu cos, ni la meua llengua, ni els meus marges. Vivia als llimbs 
de la no-pertinença. Uns llimbs bastant habituals, per cert, entre els 
migrants de segona generació.

Així doncs, després de tants anys, què em va fer prendre con-
tacte i arrelar? Què em va fer voler arrelar? Voler eixir d’aqueix es-
tat d’estrangerisme perpetu, voler eixir de la categorització autoim-
posada de ciutadana del món. 

Com en tot procés vital i complex, per se, s’imbriquen, es tei-
xeixen i s’entreteixeixen ací un nombre inefable d’agents, encara 
que he d’assenyalar que va haver-hi una acció crucial en el meu 
camí re-conéixer per a reconèixer. Re-conéixer la meua memòria 
marroquina, re-conéixer la meua memòria aragonesa, re-conéixer 
la meua memòria valenciana. Re-conéixer tot el meu mestissat-
ge. Furgar en els abismes de les meues memòries, que són tam-
bé les dels meus pares i els meus ancestres. Furgar en l’ancestral, 
que ens reconnecta amb els nostres orígens i ens ajuda a entendre 
la nostra posició geopolítica i sociocultural en tant que subjec-
tes en una comunitat. Canviar la por i la vergonya per les ganes 
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de reapropiar-nos dels nostres cossos racialitzats, canviar-ho per 
les ganes de recuperar les nostres memòries espoliades i silencia-
des, canviar-ho també per les ràbies alegres que ens porten a or-
ganitzar-nos col·lectiva i comunitària, i presentar fronts de lluita 
que ens apoderen.

I és que és necessari assenyalar també, en aquest sentit, 
l’agermanament i l’organització col·lectiva com a peces clau en el 
procés d’arrelament i decolonització. Mai en la meua vida podria 
haver-me re-situat i re-aprés sense els coneixements i els intercan-
vis solidaris de sentirs i pensars amb les meues germanes, amb 
les meues companyes de lluita. Hem de reconéixer-li doncs ací 
un paper essencial a la praxi que, com destaca Orchy Curiel, so-
vint precedeix la teoria. La praxi i els processos d’agermanament 
col·lectius.

Però, fins a on colonitzades i fins a on decolonitzar? I, la qual 
cosa és més important, com decolonitzar? Podria dir-se que hi ha 
algun tipus de metodologia, algun tipus d’estratègia que ens apla-
ne la sendera o, pel contrari, és un tempteig a cegues? És difícil, 
en referencia a això, establir uns patrons fixos, unes formes de 
procedir hieràtiques que em permeten induir la possibilitat d’una 
metodologia ben cimentada. És difícil dir, davant l’ampli ventall 
d’experimentacions, cossos i sentirs, que es pot aglomerar el pro-
cés decolonitzador en un tot unitari, que existeixen uns passos 
precisos a seguir, ja que la realitat és que existeixen tants caminars 
i conductes com éssers colonitzats. L’única cosa que puc propo-
sar, doncs, és la utilitat de decolonitzar des de la memòria (com 
una eina d’acció més, per descomptat, no l’única). Decolonit-
zar, aleshores, concretament, des de la reconstrucció del record 
i les vivències quotidianes que constitueixen l’eix medul·lar de la 
nostra existència, adequant-se a més per això a les subjectivitats 
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(individuals o col·lectives) i a les seues formes de fluir i esdevenir 
particulars. 

Això sí, he de dir que encara que des de la meua subjectivitat 
específica i individual parle de les arrels i del procés d’arrelament 
i re-coneixement en el meu cos i les meues memòries (viscudes i 
heretades) com a forma d’apoderament i decolonització: en tant 
que mestissa, i en tant que “dona”; no vull donar a entendre que 
s’ha d’assumir aquesta experiència com a útil per a tots els cossos 
i identitats colonitzades, ja que per a moltes seran uns altres i pot 
ser que contraris els camins a seguir. L’últim que pretenc és crear 
un model universalitzador sobre la base de la meua vivència. 
Així doncs, considere la meua vivència ací plasmada únicament 
com una humil mostra del que, pense, podria ser una forma de 
procedir en la decolonització de les nostres identitats, amb la 
pretensió de que siga d’utilitat.

Dit això, he de destacar, a col·lació del concepte “dona” i per 
a introduir-me ja en les bases teòriques des d’on crec (però no 
assegure) que podríem reconstruir una memòria decolonial, que 
m’autoreferencie “dona” de cara a l’aparador Occidental, que així 
m’ha construït en termes biopolítics (i oprimit per això), encara 
que ontològicament i des d’una postura crítica no m’identifique 
amb aquest concepte i considere que és un terme a deconstruir. 
Però això, per què? María Lugones2 ja ens parla de la necessitat 
de trencar amb les dicotomies universalistes d’humà-no humà, 
home-dona, mascle-femella, amb les quals la humanitat va que-
dar reservada per als occidentals i la resta, els altres, van passar a 
ser considerats animals o bens mobles, sent despullats de la seua 
humanitat. Aquestes dicotomies justificarien i atorgarien via lliure 

2  María LUGONES: “Subjetividad esclava, colonialidad de género, marginalidad y 
opresiones múltiples”. Pensando los feminismos en Bolivia, 2012, pp. 129-138.
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a la colonització i jerarquització en favor del subjecte hegemònic 
opressor: l’home cisheteroblanc, monògam, judeocristià en termes 
socioculturals i de classe mitjana-alta, i derivarien al seu torn d’un 
procés major encara, que Lugones ha qualificat com a “coloni-
alitat de gènere”, prenent el concepte de “colonialitat del poder” 
d’Anibal Quijano i posant l’accent en l’absència d’una perspectiva 
de (des)gènere3 que reconegui la doble opressió patida per les raci-
alitzades (com a animals i com a femelles, que no dones, atés que 
aquesta categoria estaria reservada a les humanes). 

La “colonialitat de gènere” seria llavors el que en essència jus-
tificaria els processos de desmemòria que van permetre la colo-
nització: colonització de les comunitats i les seues cosmovisions, 
els seus sabers, les seues llengües, les seues pràctiques, els seus 
cossos, les seues identitats, els seus sentirs, les seues afeccions, els 
seus gèneres, els seus sexes i les seues sexualitats; i seria també 
la superestructura que clavaria sobre la carn de les racialitzades 
una doble animalització, traduïda en una doble opressió, atés que 
existia (com és obvi) una relació de poder entre les diferents di-
cotomies d’humà-no humà, home-dona, mascle-femella. És a dir, 
dins d’aquestes dicotomies, com ja comentem anteriorment, el 
subjecte més poderós seria l’home euroblanc cisheterosexual i de 
classe mitjana-alta, i ja a partir d’ací, la resta anirien descendint en 
l’escala d’humanitat (i aproximant-se, doncs, a la animalitat) en 
funció de les opressions que li travessaven. Així, la pròpia “dona”, 
o “dones”, més aviat, és a dir, les “europees burgeses, reproduc-
tores de la raça i el capital”4, enteses com més pròximes a la ani-
malitat i amb una capacitat inferior per a la racionalitat, serien 

3  Una perspectiva de (des)gènere en tant que el gènere és una construcció social i 
colonial i és tasca dels feminismes decolonials deconstruir-lo.

4  Ibid, pàg. 132.
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considerades com a subjectes inferiors i, per tant subordinables i 
al servei de l’“home” (o “els homes”, per no homogeneïtzar, en-
cara que la teoria nuclear faça referència a un subjecte únic). I la 
mateixa relació d’asimetria es donaria també entre els mascles i les 
femelles colonitzades, de la qual cosa es derivaria aleshores una 
doble situació d’opressió per a les racialitzades.

Això explica perquè conceptes com ara “dona negra” o “dona 
xicana” poden ser considerats una contradicció, i perquè en 
l’actualitat moltes racialitzades no ens reconeixem com a “dones” i 
considerem que mai hem tingut cabuda en aquest concepte, ja no 
només per la imposició històrica d’una animalitat i la nostra con-
figuració sociocultural com a bèsties, sinó també perquè el propi 
terme invisibilitza la riquesa plural de les llengües, pràctiques i 
cosmovisions originàries de les colonitzades (és a dir, que invisibi-
litza les nostres múltiples altres formes d’autoanomenar-nos i de 
entendre els nostres cossos i les nostres sexualitats amb el concepte 
colonial de “dona”, el qual se va començar a estendre solament 
amb la necessitat de les europees d’universalitzar la seua lluita 
d’alliberament). De la mateixa manera, tampoc tenen cabuda en 
aquest concepte els cossos fugats occidentals, és a dir, els cossos 
que escapen també del binarisme de gènere. Per això, en tant que 
mestissa i migrant de segona generació, racialitzada però nascuda 
i crescuda a Occident, fugada també ací del binarisme de gènere, 
considere el terme “dona” com a colonitzador per a mi, en totes 
les seues formes, ací i allà, i no puc veure’m des d’una postura crí-
tica representada en ell, de la mateixa forma que no represente en 
aquest a les companyes racialitzades i tracte d’evitar usar-lo. 

Dit això, i seguint amb l’anàlisi de les teories decolonials, con-
sidere també necessari destacar que gràcies a la teorització del 
concepte de “colonialitat de gènere”, s’ha facilitat aleshores el pro-
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cés de decolonització dels cossos, ja que ha permés detectar la 
profunditat amb la qual la colonialitat ha filtrat totes les formes 
d’enteniment, projecció i expressió, així com “el teixit mateix de 
les relacions socials”5 i entendre que, com a resultat, ha impregnat 
també els feminismes hegemònics, els que “reprodueixen les es-
tratègies de constitució de “l’altredat”6”7 i perpetuen els esquemes 
i les formes de poder. Per això, des dels feminismes decolonials, 
en lloc de parlar d’interseccionalitat preferim parlar de “coloni-
alitat de gènere”, ja que gràcies a aquest concepte s’ha demostrat 
que els eixos d’opressió com la raça, el gènere i la sexualitat no 
són dissociables entre si, sinó co-constitutius8: la pròpia opressió 
per raça implica una opressió de gènere (amb la introducció de la 
dicotomia de gènere occidental) i una opressió sexual (amb la in-
troducció de l’heterosexualitat i l’heterosexualisme9 a través de la 
dicotomia de gènere). Amb això, induïm que el projecte colonit-
zador no solament va implicar la devastació i l’espoli de les terres, 
sinó també la desforestació dels cossos, les potències, les llengües, 
els hàbits, les cosmovisions, les sexualitats i fins i tot la humanitat 

5  Marta CABRERA y Liliana VARGAS MONROY: Transfeminismo, decolonialidad 
y el asunto del conocimiento: algunas de las inflexiones de los feminismos contemporáeos, 
Universitas Humanística 78, pàg 32. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.UH78.tdac.

6  Aquest concepte fa referència al procés de ser relegat socioculturalment a la posició de 
“l’altre”, “l’estrany”, “l’estranger”.

7  Ibid, pàg. 32.

8  Terme agafat de María LUGONES: “Subjetividad esclava, colonialidad de género, 
marginalidad y opresiones múltiples”. Pensando los feminismos en Bolivia, 2012, pàg. 
133.

9  Terme agafat de María LUGONES: “Subjetividad esclava, colonialidad de género, 
marginalidad y opresiones múltiples”. Pensando los feminismos en Bolivia, 2012, pàg. 
129. Aquest terme vol remarcar que el significat de l’heterosexualitat depèn de la 
dicotomia de gènere, és a dir, no existiria l’heterosexualitat en tant que concepte si no 
existira la dicotomia de gènere occidental. Per això, l’heterosexualitat conceptualment 
és occidental.
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de les poblacions autòctones, i entenem la profunditat de la nostra 
tasca de reapropiació. Però com dur a terme aquesta tasca?

Des dels feminismes post i decolonials o feminismes altres (in-
dígenes, àrabs, islàmics, negres, mestissos, xicans, tercermundis-
tes…) s’ha apostat per decolonitzar des de la recuperació de les 
epistemologies. Es parla, doncs, de recuperar i repensar les epis-
temologies ancestrals per a reconnectar amb les memòries i re-
presentacions aniquilades en el passat, i així reconnectar amb les 
nostres subjectivitats i col·lectivitats originàries en un procés de-
colonizador. El que ens porta a pensar, aleshores, des d’una pers-
pectiva decolonitzadora, en la urgència de dur a terme un treball 
de memòria des de l’epistemologia, un treball doncs de memòria 
epistemològica, en el qual es recuperen els conceptes precolonials, 
i a través d’ells totes les formes de vida i les identitats originàries: 
recuperar els nostres ulls, les nostres ments, les nostres carns, les 
nostres terres, les nostres arrels.

Però des d’on dur a terme aquest treball de memòria epistemolò-
gica? En primer lloc, cal ser conscient de la magnitud del material 
a treballar i de les dimensions que el procés d’universalització epis-
temològica d’Occident ha invisibilizat. Tal i com ho demostren 
María Lugones, Lucía Enganya Rojas i altres feministes, resulta 
fal·laç creure que hi ha una possibilitat de traducció entre episte-
mologies pertanyents a diferents comunitats, amb idiosincràsies i 
percepcions de la realitat completament dispars, i, per tant, resulta 
fal·laç creure que les concepcions i conceptualitzacions occiden-
tals han pogut en algun moment servir per a englobar les de les 
localitats autòctones colonitzades. Així, la traducció de les episte-
mologies locals (o epistemologies altres10) per les epistemologies 
hegemòniques occidentals no ha sigut sinó un mecanisme glo-

10  Concepte que utilitze en referència al procés d’altredat.
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balitzador que ha servit per a imposar els conceptes colonials i em-
pobrir així les cultures globals darrere de la supremacia euroblan-
ca i universalitzant. I per tant, tenint en compte a més l’extrema 
agressivitat amb la qual aquest fals “sincretisme” de cultures es va 
donar, hem d’assumir la profunditat i complexitat dels nostres ob-
jectius, i l’estreta relació dels mateixos amb una memòria local i 
traumàtica.

En aquest sentit, a més, per a construir memòria sempre hem de 
situar des d’on, quan, com, per què eixa memòria i no una altra? 
Per què en eixa forma? És crucial que l’obrer de la memòria sàpiga 
on estan les seues rajoles i la seua argamassa, en quin punt se situa 
u a l’hora de reconstruir memòria. I dic reconstruir, perquè la me-
mòria, recordem, no és només un acte de recuperació del record 
sinó també un acte de deconstrucció i reconstrucció, i viceversa. 
Suposa llavors donar llum a les històries negades, a les històries al-
tres, a les històries frontereres de totes les “nadies”11, soterrades sota 
la pesada llosa de la història oficial (eurocentrada i egocentrada, per 
descomptat); i per això hem de localitzar, doncs, eixes memòries 
aombrades i dotar-les d’un sentit en el seu context i el nostre con-
text vital. Memòries comunitàries, col·lectives, locals, particulars, 
personals. I per què considere que és indispensable que qui actua 
com a arquitecte i obrer en la reconstrucció de la memòria es lo-
calitze? Doncs perquè l’agent esmentat ha de prendre consciència 
de la rellevància que tenen els seus constructes físics i mentals i 
tota la seua memòria vivent i heretada en la manera de recimentar 
les altres memòries. Així, en relació amb la nostra cartografia vital 
i depenent dels punts cardinals en què ens trobem, les memòries 
epistemològiques, les memòries ancestrals adquiriran una o una altra 

11  Concepte que utilitze en referència al poema de Los nadies d’Eduardo Galeano, però 
ara en femení.
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projecció. Es podria dir que ací seguisc lleugerament el que nom-
broses feministes decolonials (Haraway, Rich, hooks, Mohanty, 
etc.) han denominat com a polítiques de localització, que segons 
María Cabrera “introdueixen les nocions d’experiència i conei-
xement en relació amb les condicions de producció del coneixe-
ment”, i d’aquesta forma “resisteixen la construcció de posicions 
homogènies i es comprometen amb l’exploració de coneixements 
múltiples, mòbils i relacions”12. Amb tot això, doncs, ens allun-
yaríem de l’objectivitat tradicionalment anhelada i defensada per 
l’Acadèmia historiogràfica euroblanca, amb la qual estenen la idea 
falsa que en la Història existeixen veritats universals, i des d’un 
coneixement situat 13 reconstruiríem la nostra memòria, la tasca de 
la qual és precisament això mateix: acostar-se a les subjectivitats i 
desvincular la Història de les veritats universals i absolutes.

Podem parlar, doncs, de la memòria com a eina clau en 
l’apoderament de les racialitzades, i de la memòria epistemològica 
(local i localitzada) com una aposta útil per a la decolonització. 
Però cal destacar, a més, la importància de recuperar els nostres 
subjectes comunitaris i individuals també en aquest trajecte cap 
a la recuperació i resignificació de les nostres idiosincràsies ori-
ginàries.

Crec que no solament hem de centrar-nos en la ingent i an-
gular tasca de reconstrucció de la memòria epistemològica, sinó 
també en la tasca de reconstruir les nostres memòries subjectives, 
de fer el que Gloria Anzaldúa ha qualificat d’autohistòria14, recon-

12  Marta CABRERA y Liliana VARGAS MONROY: Transfeminismo, decolonialidad 
y el asunto del conocimiento: algunas de las inflexiones de los feminismos contemporáeos, 
Universitas Humanística 78, pàg. 23. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.UH78.tdac.

13  Ibid, pàg. 28.

14  Ibid, pàg. 29.



162

nectar amb els nostres subjectes col·lectius i individuals, passats i 
presents. Re-conéixer les nostres subjectivitats i tota la coloniali-
tat que ens cala fins a sota els ossos, fins a la medul.la. I buidar-nos 
de tota aquesta colonialitat per a desbordar-nos d’una memòria 
que ens resitue i ens (des)arme. I dic (des)arme perquè encara que 
vivim en una batalla, pense que és necessari que soltem tota aques-
ta por. I que la memòria ens servisca també per a això: per a soltar 
tota la por, per a obrir-nos a crear aliances des de les diferències, 
des del re-coneixement de cada particularitat. 

Les migrants i racialitzades tenim el “deure” de retrobar-nos, 
de retrobar les nostres ancestres, i la idiosincràsia de les nostres an-
cestres, que és també la nostra, i de retrobar-nos en les nostres 
memòries vivencials. Per això, “hem de” recuperar també les me-
mòries presents, les nostres autohistòries, i posar-les en comú mit-
jançant aliances que ens permeten resistir, re-existir. I aquesta tas-
ca “ha de” ser plenament nostra, una tasca no mixta, és a dir, una 
tasca de les altres colorides, de les altres frontereres, migrants, racia-
litzades, que vivim en les nostres carns i les nostres pells tot aquest 
racisme colonial i inherent. No perquè no crega en les capacitats 
de les companyes aliades per a dur-la a terme, com ja vaig comen-
tar anteriorment, hem d’aprendre a crear aliances positives des de 
les diferències i des d’una autocrítica constructiva que ens porte a 
una reflexió profunda dels privilegis blancs. Però crec que és nos-
tra la tasca de recuperar-nos, és nostra la tasca de donar-nos veu i 
de resituar-nos en una societat que sempre ens arranca la veu, i és 
de les aliades blanques la tasca d’entendre-ho. Estem cansades de 
ser els cobais de les acadèmiques de bata blanca, estem cansades 
de que parlen per nosaltres, que prenguen la nostra veu quan es 
tracta de parlar de la NOSTRA opressió i ens releguen al paper de 
mico de fira puntualment convidat als centres socials per a donar 
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una xarrada (fins i tot en els espais més fronterers i llibertaris, fins i 
tot entre les subjectes radicalment transfeministes i queer). Creiem 
que aquest projecte hauria de ser, per tant, de i per a nosaltres. 

És per tot això que defense, doncs, (des de col·lectius com 
Arada) la memòria (epistemològica, local, vivencial) com a utensili 
d’apoderament i reexistència per a les racialitzades, és per això 
que defense la creació d’espais per a la confluència i convivència 
comuna, espais on puguem conservar i compartir les nostres vi-
vències i els nostres coneixements avantpassats, espais col·lectius 
on poder arrelar, o desarrelar, i reconnectar amb els nostres cossos 
i les seues potències, espais on poder deixar enrere la “altredat”. 
M’estic referint, per descomptat, a arxius, llibreries i llocs per a la 
projecció de les nostres veus, lluny de l’Acadèmia Blanca i de tots 
els sistemes acadèmics de preservació dels egos.

 I és que, des de la meua experiència personal, l’arrelament 
es va convertir en un procés d’alliberament.  La reconnexió amb 
les meues arrels marroquines, amb les meues arrels àrabs i amb 
la fortalesa de totes les àrabs, la reconnexió amb les seues for-
mes d’apoderament, van llimar les reixes que empresonaven la 
meua angoixa. La angoixa de saber-me sempre estrangera, sempre 
desconeguda, sempre altra, fins i tot per a mi mateixa. Em vaig 
alliberar aleshores de la llarga càrrega de prejudicis i estereotips 
orientalistes que jo mateixa tenia interioritzats, i vaig reconnectar 
amb la meua pell, amb la meua carn, sempre motiu d’estigma, ara 
motiu de resistència i alegria. Vaig començar endinsar-me en la 
meua altra  llengua, i a conéixer més profundament la meua altra 
cultura, i les cultures oprimides que convivien en ella, com ara la 
cultura amazigh15, en la qual m’identificava, però de la qual em 

15  La paraula amazigh fa referència a la comunitat que va poblar originàriament el 
Magreb i als seus descendents. Tradicionalment son anomenats com a “berbers”, paraula 
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reconec ara històricament opressora (sí, nosaltres també oprimim, 
tot i que siga en una escala menor). D’altra banda, més endavant 
vaig haver de viure un dur procés de fuga, que em va portar lluny 
de la meua llar, però em va permetre re-conéixer les meues arrels 
valencianes, la meua memòria en aquesta terra i la memòria dels 
seus pobles. I, per primer cop, vaig abraçar aquesta terra i aquesta 
llengua, i les vaig anomenar casa. 

Tot aquest camí de reconeixement, d’arrelament amb la meua 
identitat mestissa16, en el que també he de reconéixer i agrair, per 
cert, la especial importància de les memòries i savieses compar-
tides en les companyes racialitzades, em va fer viure un procés 
d’intens apoderament i em va permetre entendre tot el racisme 
que em travessava, i com eixe racisme havia condicionat el meu 
trajecte vital. Vaig començar a entendre llavors el meu recor-
regut, la meua memòria, i  la forma en què s’havia desenvolu-
pat. Vaig començar a entendre que la meua experiència viven-
cial estava intrínsecament relacionada amb la desmemòria que 
m’impregnava: la desmemòria viscuda a l’escola, als carrers, a 
casa, la desmemòria en les meues llengües, en les meues cultures, 
en les savieses i potències de les meues avantpassades. I que front 
a això sols em quedava reconnectar amb tota la meua potència: 
entendre’m, re-aprendre’m, deixar de veure’m estrangera, eixir 

que ve de terme grec “barbar” i que s’utilitzava de forma despectiva per a referir-se a 
les comunitats no gregues i, per tant, “no civilitzades” segons els seus termes. Aquest 
concepte posteriorment seria heretat per les comunitats àrabs que colonitzarien 
posteriorment el Magreb, en considerar també aquesta comunitat com incivilitzada, 
salvatge, que no es volia sotmetre. Front això, com a forma de rebuig d’aquest terme 
colonial, aquestes comunitats s’autoanomenen imazighen (plural d’amazigh) que vol dir 
“homes lliures” en tamazigh, la seua llengua originaria. Per a més informació podeu 
visitar el següent enllaç: http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/general/temas/
amazigh.htm [última visita: 17/08/2018].

16  Orchy CURIEL: Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo 
antirracista, Nómadas 26, 2007, pp. 97-99.
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dels llimbs de la no-pertinença, pertànyer-me en tota la meua 
multiculturalitat mestissa17.

Ara, per fi, podia pensar: estic a casa, estic en totes les meues 
cases. Ara, per fi, les meues arrels eren llibertat. 

BiBliografia

Leticia MIRANDA ROJAS et al: No existe sexo sin racialización, 
Madrid, Impreso en FRAGMA, 2017.

Marta CABRERA i Liliana VARGAS MONROY: Transfeminismo, 
decolonialidad y el asunto del conocimiento: algunas de las 
inflexiones de los feminismos  contemporáeos, Universitas 
Humanística 78, pàg. 19-37. http://dx.doi.org/10.11144/
Javeriana.UH78.tdac [última visita: 10/08/2018].

María LUGONES: “Subjetividad esclava, colonialidad de género, 
marginalidad y opresiones múltiples”. Pensando los feminismos 
en Bolivia, 2012, pàg. 129-140.

Orchy CURIEL: Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del 
feminismo antirracista, Nómadas 26, 2007, pàg. 92-101.

Nieves PARADELA ALONSO: El feminismo árabe y su lucha por 
los derechos de la mujer, Madrid, Portal de Revistas Electrónicas 
UAM 46, 2014, https://revistas.uam.es/em/article/
view/290/276 [última visita: 10/08/2018].

Sirin ADLBI SIBAI: Colonialidad, feminismo e Islam, Viento Sur 
122, 2012, pàg. 57-67.

bell HOOKS et al: Otras inapropiables: feminismos desde las 
fronteras, Madrid, Traficantes de Sueños, 2004.

17  Per a aprofundir més respecte això: Gloria ANZALDÚA: “Movimientos de rebeldía 
y las culturas que traicionan”. bell HOOKS et al: Otras inapropiables: feminismos desde 
las fronteres, Madrid, Traficantes de Sueños, 2004, pp. 71-80.



166

Eward SAID: “Introducción”, El Orientalismo, Barcelona, 
Debolsillo, 2003, pàg. 19-53.

Cheikh ANTA DIOP: The cultural unity of Black Africa. The 
domains of patriarchy and matriarchy in classical antiquity. 
Londres, Karnak House, 1989.

http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/general/temas/
amazigh.htm [Extret d’internet] [última visita:17/08/2018]



167

Repensem la historiografia i 
cultivem una nova  
metodologia. 
Balma Santos Ramón i  
Carla Gallego Moreno.

La historia de todos los tiempos, y la de hoy especialmen-
te, nos enseña que las mujeres serán olvidadas si ellas se olvi-
dan de pensar sobre sí mismas

 Louise Otto-Peters. 

JUstificació

El sistema educatiu espanyol, malgrat els seus constants canvis 
legislatius durant la democràcia: LOECE (1980), LODE (1985), 
LOGSE (1990), LOCE (2002), LOE (2006) i LOMCE (2013), 
no ha realitzat les modificacions pertinents per a adaptar-se als 
nous contextos i poder oferir una educació de qualitat. Les rela-
cions entre educadores i educandes continua estant jerarquitzada, 
les metodologies didàctiques entorpeixen l’aprenentatge, així com 
l’arquitectura de les escoles segueix fomentant el tancament i el 
control del qual ens parla Foucault1. Aquesta legislació tan fàcil-
ment alterable pels interessos polítics de cada moment, no sols no 

1  Michel FOUCAULT: Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Argentina, Siglo 
Veintiuno, 2005. 

a
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ha afavorit l’evolució i l’adaptació del sistema educatiu als nous 
contextos i situacions, sinó que ha provocat que tinguem una edu-
cació totalment inestable i fràgil, que no és capaç de complir el seu 
objectiu últim: una formació integral de les ciutadanes d’aquest 
país.

Així doncs, considerem que és imprescindible plantejar alter-
natives a aquesta situació educativa en què vivim, que tant mal-
tracta les educandes i que obstaculitza el progrés, entés com allò 
que ens permet tenir un benestar personal i col·lectiu.

En aquest cas, ens centrarem exclusivament en l’aprenentatge 
historiogràfic i la transmissió de la memòria, clau en la formació 
de qualsevol persona, donada l’estreta relació que hi ha entre el 
passat i el present i, per tant, el futur.

 L’educació reglada gira entorn un currículum oficial o manifest 
i un altre anomenat ocult. El primer, és una guia d’actuació que es 
planifica seguint uns objectius i un material didàctic proposat per 
la legislació imperant. Diverses autores són les que coincideixen 
en que la historiografia en el currículum oficial es troba esbiaixada 
i sota el domini d’uns interessos masclistes que oculten la història 
de la majoria de la societat.  Una de les raons principals d’aquesta 
invisibilització conscient, és que el discurs històric que perdura 
és aquell narrat pels vencedors, en aquest cas homes cis, blancs, 
d’una classe social benestant i heteronormatius. Així ho han pogut 
comprovar Miralles i Sánchez (2014), els quals descobriren que de 
115 manuals de l’ESO del País Valencià, només el 12’8% dels per-
sonatges eren femenins2. Altrament, els fets històrics als quals se’ls 
dóna més importància en aquest currículum són les guerres i les 

2  Raquel SÁNCHEZ i Pedro MIRALLES: “Pensar a las mujeres en la historia y 
ensenyar su historia en las aules: estado de la cuestión y retos de futuro”. Revista Tempo 
e Argumento 6, 2014, pp. 278-298.
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disputes de poder, per la qual cosa, a més de transmetre una visió 
patriarcal, es posa en valor la violència, l’egoisme i les jerarquies 
en detriment de la cura, la creació i l’ajuda mútua, accions que es 
tracten d’invisibilitzar perquè majoritàriament han estat protago-
nitzades per dones. Aquesta tendència impedeix que es coneguen 
biografies de dones tan rellevants com Christine de Pisan3 , prim-
era escriptora reconeguda i gran lluitadora pels drets de les dones; 
la treballadora social i infermera Irena Sendler4, qui va ajudar a 
escapar a milers de xiquetes i xiquets jueus durant l’holocaust; 
Antonia Maymón5 , mestra naturista de principis del segle XX; 
Berta Cáceres 6 ambientalista i líder indígena, i un llarg etcètera.  

D’altra banda, el currículum ocult és aquell que no es planifica, 
que sorgeix de forma espontània i que fa referència als costums, 
rols i formes de relacionar-se. Aquest currículum està enorme-
ment influenciat per la teoria de l’aprenentatge social que ens ex-
plica Bandura (1982)7. Aquesta, es podria definir com la creença 
que els nostres aprenentatges ocorren, en gran mesura, a través 
de l’observació i imitació dels nostres punts de referència, en el 
nostre cas les educadores, les famílies i les persones més properes. 
Per tant, les educadores han de ser plenament conscients de la 
subtilesa però, al mateix temps, la gran importància que té aquest 
currículum sobre les educandes i, per tant, realitzar una revisió 
profunda de les seues creences i comportaments.

3  Bonnie S. ANDERSON i Judith P. ZINSSER (ed.): La historia de las mujeres: una 
historia propia, Barcelona, Crítica, 2009. 

4  Isabel RUIZ: Mujeres, Espanya, Ilustropos, 2017. 

5  Mª Carmen AGULLÓ i Mª Pilar MOLINA: Antonia Maymón. Anarquista, maestra, 
naturista, Barcelona, Virus, 2014.

6  Isabel RUIZ: Mujeres 3, Espanya, Ilustropos, 2017.

7  Albert, BANDURA i Ángel RIVIÈRE: Teoría del aprendizaje social, s.e, s.l, 1982. 
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En l’actualitat, com comenta Subirats (2016) “el androcentris-
mo en la cultura académica es tan exagerado que acaba siendo 
invisible [...]. Habitualmente ni siquiera lo percibimos , puesto 
que consideramos la cultura existente como un saber universal”8. 
Aquesta imposició androcèntrica és la que acaba generant, en 
paraules de l’autora, l’aprenentatge de la subordinació , és a dir, 
l’assumpció per part de les xiquetes, que el seu paper en el món 
públic és secundari i que el seu lloc es troba en l’espai privat, al 
servei de la resta i, el que encara és pitjor, l’assumpció per part dels 
xiquets que han de lluitar a tota costa per tenir el major protago-
nisme.

Així doncs, “la neutralidad en la educación es una creencia 
como mínimo ingenua, que protege intereses generalmente hege-
mónicos y legitima desigualdades”9. No obstant això, autores com 
Miren Llona (2009) defensen que una de les grans solucions per 
desfer-se d’aquesta cultura androcèntrica de la subordinació és la 
memòria activa “trabajar en la elaboración de la memoria histórica 
requiere ganar presencia y autoridad [...]. Esta es una vía, no solo 
de dar legitimidad a nuestra actividad en el pasado, sino de alcan-
zar mayor reconocimiento social y valor cultural en el presente”10. 

És per això que considerem que és imprescindible introduir 
la memòria històrica al currículum manifest així com treballar 
perquè el currículum ocult siga el més equitatiu possible, posant 
èmfasi en el desenvolupament integral de cada educanda.

8  Marina SUBIRATS: “De los dispositivos selectivos en la educación: el caso del 
sexismo”. Revista de la Asociación de Sociología de la Educación 9, 2016, pp. 22-36.

9  Fernando PALOMARES: Sociología de la educación, Madrid, Pearson Educación, 
2003. 

10  Miren LLONA: Memoria històrica y feminismo. Jornadas feministes de Granada, 
desembre 2009.
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Donada aquesta situació educativa, volem plantejar una pro-
posta pedagògica que és molt general i bàsica però que, al seu 
torn, és flexible i permet l’adaptació a les necessitats que les edu-
candes i les situacions reclamen en cada moment. 

 D’una banda, serà indispensable que es visbilitzen  aquells 
col·lectius que han estat relegats a un segon plànol (persones 
amb diversitat, afrodescendents, homosexuals, transsexuals, 
etc.). Aquesta visibilització és important que no només es pro-
duïsca amb aquells personatges que van realitzar grans esdeveni-
ments, sinó que seria interessant que les estudiants arribaren a 
comprendre que la memòria la construïm entre totes i que no 
només aquelles persones que apareixen en els llibres han tingut 
un paper clau en la història. D’aquesta forma, és important tam-
bé mencionar la distinció entre l’àmbit públic i l’àmbit privat i 
quins col·lectius s’emmarquen en cadascun, fent èmfasi en el fet 
que aquelles persones que romanien en l’àmbit privat no només 
eren igual de capaces de fer les activitats de l’àmbit públic sinó 
que el fet de trobar-se ocultades i disposades a un servei cons-
tant, no era conseqüència d’una elecció personal sinó el resultat 
d’una cultura autoritària i patriarcal. A més a més, també volem 
acabar amb el paternalisme existent en la historiografia de les 
dones. Aquestes sempre apareixen com a víctimes o personatges 
acompanyants d’un home. Per tant, i malgrat que considerem 
que és imprescindible que es coneguen totes les atrocitats que 
s’han realitzat a aquest col·lectiu pel simple fet de ser dones, 
pensem que no afavoreix la nostra evolució en el present el fet de 
quedar-nos en el victimisme. D’aquesta forma, i en relació a 
l’altre exemple de paternalisme, les dones han de ser tractades 
com a éssers humans únics, actius i independents; i, per tant, 
hem d’evitar la contínua menció d’aquestes com éssers que po-
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den ser posseïts, tractant aquesta possessió com l’única raó per la 
qual són dignes de ser mencionades en la història “Muchas mu-
jeres eran incluidas en la documentación histórica sólo como 
mujeres de los hombres [...]. A una mujer se la identifica prime-
ro com hija de su padre, mujer o viuda de su marido y madre de 
su hijo. No importa su época en la historia, su clase o rango so-
cial, su nacionalidad o grupo étnico [...]. Incluso las que ingre-
saban en órdenes religiosas eran definides por su rechazo al ma-
trimonio terrenal y se consideraban “esposas de cristo””.11

11  Bonnie S. ANDERSON i Judith P. ZINSSER (ed.): La historia de las mujeres: una 
historia propia, Barcelona, Crítica, 2009. 
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Per aquestes raons pensem que per aconseguir una memòria 
històrica en què totes les agents siguen reconegudes, cal trencar 
amb les dicotomies de gènere, ètnia, classe social, orientació se-
xual, etc. Ja que la confrontació entre conceptes genera jerarquies i 
rivalitats, objectius totalment oposats als que tractem d’aconseguir, 
més apropats a l’enteniment de la memòria com una globalitat en 
què cada persona és una protagonista individual amb unes carac-
terístiques úniques que la fan part activa del desenvolupament de 
la humanitat.

Per altre costat, també seria de gran valor per les educandes, 
que elles mateixes participaren en la creació del seu currículum 
així com de l’organització en l’aula. D’aquesta forma serien plena-
ment conscients del seu aprenentatge així com es mostrarien més 
participatives donat que han sigut elles mateixes les que han esco-
llit la direcció i el contingut de les classes. No obstant això, també 
requereix d’un compromís i perseverança per part del professorat, 
el qual és imprescindible que es trobe en formació constant, des-
envolupant i adaptant la seua professionalitat a les situacions que 
se’ls presenten. “Así se abren procesos que parten de un currículo 
más participativo en el que el conocimiento no viene dado por 
aquel propio de una posición social alta, sinó que el conocimiento 
se construye socialmente, compartiendo distintos valores e intere-
ses según el grupo cultural al que pertenezcan”12 .

A partir d’aquesta idea de comunicació i horitzontalitat entre 
l’estudiantat i el professorat, es pretén que les educandes adquirei-
xen les ferramentes necessàries per poder analitzar i investigar de 
forma autònoma. A més a més, aquest aprenentatge actiu permet 
l’anàlisi crític del passat i, per tant, una perspectiva més conscient 

12  Fernando PALOMARES: Sociología de la educación, Madrid, Pearson Educación, 
2003. 
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i sospesada sobre el món en què vivim “urge la tarea de enseñar a 
pensar históricamente mediante el anàlisis de las fuentes, la con-
trastación de hipòtesis y la comprensión de los principios básicos 
de la historia (causalidad, duración, linealidad, simultaneidad, 
etc.). Solo así podrà dotarse a alumnos y alumnas de unas herra-
mientas que les serán válidas para tener una conciencia crítica y 
reflexiva a salvo de falsos estereotipos y prejuicios, que les permita 
no solo analitzar los hechos y acontecimientos del pasado sino la 
realidad del presente”13.

metodologia

Per poder posar en pràctica aquestes reflexions que hem realitzat, 
plantegem una metodologia que s’englobaria dins del que Tadeu 
da Silva (1999) anomena currículum post-crític, és a dir, un currí-
culum multiculturalista, feminista, queer i postcolonialista. 

Per començar, les destinatàries d’aquesta proposta metodològi-
ca són les docents de les assignatures de Ciències Socials i Història 
en l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria i Batxiller donada 
la seua gran influència respecte l’alumnat i perquè, dins del siste-
ma educatiu vigent, les docents són les màximes responsables de 
l’aprenentatge de les educandes i, per tant, qui més poder tenen 
dins de l’aula per poder realitzar les modificacions pertinents.  

La nostra metodologia gira entorn diverses característiques, 
sent la base primordial, la coeducació. Aquesta és una vessant 
educativa que parteix de la premissa d’eliminar els estereotips as-
signats als rols de gènere que marca la societat. Això no vol dir que 
es done un tracte igualitari a ambdós sexes, sinó que es tenen en 

13  Raquel SÁNCHEZ i Pedro MIRALLES: “Pensar a las mujeres en la historia y 
ensenyar su historia en las aules: estado de la cuestión y retos de futuro”, Revista Tempo 
e Argumento 6, 2014, pp. 278-298.
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compte les seues diferències amb l’objectiu de perseguir l’equitat 
i l’eliminació de les relacions de poder a través d’una relació de 
respecte i aprenentatge mutu.  

D’altra banda, la proposta que plantegem serà participativa. 
Per aconseguir-ho serà imprescindible l’escolta activa tant del pro-
fessorat com de l’estudiantat, partint de la idea que cap veu es 
supedita a la resta i, per tant, no han d’existir jerarquies, demos-
trant a les alumnes que les professores no tenen la veritat absoluta 
sinó que l’aprenentatge s’ha d’entendre com un procés recíproc 
i continu. Per acabar amb la jerarquització de l’escola, creiem 
convenient impulsar la imaginació i l’autonomia de les educan-
des, proposant-les que siguen elles mateixa les que elaboren les 
activitats així com adquirisquen el paper tant d’educadores com 
d’educandes i siguen capaces de guiar i ser guiades en el procés 
d’ensenyament i aprenentatge “la educación debe comenzar por 
la superación de la contradicción educador-educando. Debe fun-
darse en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos 
se hagan, simultáneamente, educadores y educandos”14. A banda 
d’això, considerem necessària per a la participació activa, que les 
estudiants siguen capaces de treballar en grup, evitant qualsevol 
discriminació o sentiment de superioritat que es puga crear entre 
les pròpies estudiants i, per tant, caldrà incentivar la veu i el prota-
gonisme d’aquelles persones que habitualment són silenciades. A 
més a més, el professorat haurà de promoure aquesta participació 
realitzant preguntes obertes que es puguen dur a debat i que per-
meten la llibertat d’expressió, la conscienciació i la lluita pel canvi. 
Per això, aquesta metodologia és totalment contrària a un apre-
nentatge passiu, en què les educandes, com diria Freire, només 
són recipients en els quals s’aboquen coneixements. La nostra pro-

14  Paulo FREIRE: Pedagogía del Oprimido, Mèxic, Siglo Veintiuno, 2005. 
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posta pretén fomentar la cooperació entre educandes i educadores 
així com un aprenentatge crític i autònom, el qual, segons l’autor, 
només s’aconsegueix a través del diàleg i la relació amb l’entorn. 15

Una altra característica d’aquest vessant és la inclusió. Aquest 
terme es podria definir com la no discriminació per qüestions de 
classe social, ètnia, gènere  orientació sexual o qualsevol tipus de 
diversitat. D’aquesta forma, es podrà propiciar un clima en què 
totes les persones es senten partíceps i així poder mostrar-se i ex-
pressar-se tal com són i com es senten. 

També prestarem especial atenció a la pluralitat de valors in-
herents a la coeducació, cosa que és imprescindible que les edu-
candes adquirisquen. Entre d’altres, cal destacar el respecte, la 
tolerància, l’equitat, la llibertat, la responsabilitat i l’honestedat. 
Per aconseguir aquest objectiu és imprescindible que les educado-
res actuen de forma coherent amb aquests valors i treballen amb 
aquelles persones que tenen major reticència a la convivència sana 
i creadora. 

D’altra banda, per aconseguir la visibilització dels col·lectius 
oblidats, serà imprescindible tenir presents diversos factors. Pri-
merament, el llenguatge serà un factor clau donada la repercussió 
que aquest pot tenir en el desenvolupament i la formació de les 
educandes. Aquest haurà de ser inclusiu, és a dir, que no impose 
l’hegemonia masculina ni cap tipus de superioritat. Per això, con-
siderem que és important que a l’hora de referir-nos a qualsevol 
individu o col·lectiu, s’utilitze el femení ja que aquest fa referència 
a la globalitat de les persones. Així mateix, creiem que és rellevant 
treballar exhaustivament el llenguatge ja que aquest conté una cà-
rrega simbòlica de la qual moltes vegades no som conscients. Un 

15  Paulo FREIRE: Pedagogía del Oprimido, Mèxic, Siglo Veintiuno, 2005. 
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altre factor per aconseguir aquesta visibilització, serà l’adquisició, 
per part de les educandes, de les ferramentes necessàries perquè 
puguen detectar i analitzar les problemàtiques del sistema patriar-
cal, externalitzant-les fora de l’aula i donant una resposta cons-
cient, coherent i crítica. Per assolir aquest repte, s’han plantejat 
propostes com la guia didàctica de l’institut asturià de la dona 
Mujeres en la historia (2010)16.

Per altre costat, no tindria cap sentit que aquesta metodologia 
es centrara únicament en l’escola com un ens aïllat de l’entorn. 
És per això que proposem que tot aquell contingut que es tre-
balle a l’aula estiga relacionat amb el context i el territori en què 
es troben les estudiants, de manera que es cree una xarxa entre 
l’escola, el barri i les famílies perquè es puguen posar en pràcti-

16  Rosa María CID: Mujeres en la historia. Guía Didáctica, Espanya, Instituto Asturiano 
de la Mujer, s.d.
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ca aquells coneixements i dilemes adquirits, amb la intenció que 
tinguen un impacte real en el desenvolupament de les educandes. 
Així doncs, serà necessari que el currículum manifest estiga enfo-
cat a aproximar aquests agents (família, escola, barri) entre ells, 
aprofitant aquestes fonts de saber per fer més riques les activi-
tats i l’aprenentatge i per acabar amb la diferenciació extrema de 
l’educació formal, no formal i informal. 

Per posar en pràctica alguns dels objectius mencionats en 
aquesta metodologia, proposem una sèrie d’activitats que prete-
nen potenciar la memòria feminista així com l’aprenentatge actiu 
de l’estudiantat. 

activitats

Memòria viva17

La memòria viva és una de les grans oblidades en l’assignatura 
d’història, potser perquè la transcendència que podria generar 
en les generacions més joves podria comportar maldecaps a les 
grans institucions adoctrinadores. Com que no volem que les 
memòries de les nostres mares, àvies, veïnes i companyes que-
den oblidades, proposem una activitat en què puguem tenir una 
perspectiva de com han sentit i vivenciat, diverses generacions, 
el seu recorregut vital. Així, amb aquesta activitat esperem que 
l’estudiantat puga adquirir diferents punts de vista sobre el que 
es va viure en el segle passat així com en l’actual. A més a més, 
a banda dels testimonis aliens, es realitzarà una autobiografia, 
ja que el coneixement del nostre propi recorregut és indispen-
sable per a conèixer-nos en el present i, per tant, tenir l’opció 

17  Basat en el Treball de la Vida extret del llibre: Emili OLMOS: Ciències Socials Vitals, 
València, Carolines, 2006. 
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d’aconseguir un futur conscient i ple dins de les nostres possibi-
litats i desitjos. 

Com dur a terme aquesta activitat?
1. Elegir dues fonts de diferent sexe i diferents generacions 

(una que tinga més de 35 anys i l’altra que en tinga més 
de 65). És recomanable que aquestes persones siguen del 
nostre entorn proper ja que d’aquesta forma hi haurà un 
clima de confiança previ que facilitarà l’obtenció de la 
informació. 

2. Es realitzaran entrevistes a aquestes dues persones així com 
a nosaltres mateixes. En aquestes entrevistes s’inclouran 
diverses temàtiques: naixement; primers anys de vida; 
malalties i accidents; escoles, amics i amigues, extra-
escolars i jocs; la teua casa i la teua població; viatges; la 
societat en què vivia i l’època en què vivia; religió. 
Un exemple de les preguntes que es podrien realitzar en 
l’entrevista és el següent: on vas nàixer? Has canviat de 
vivenda al llarg de la teua vida? A quina escola anaves? 
Quines eren les teues mestres? Tenies germans o germanes? 
Quina era la relació que tenies amb la teua família? Etc. 

3. Realització d’un eix cronològic en que s’incloguen els fets 
més importants dels segles XX i XXI així com els fets més 
importants de la vida de les tres generacions entrevistades. 

4. Comparació. Trobar diferències i similituds en els tres 
recorreguts vitals. 

5. Opinió personal i autoavaluació (què he descobert? quins 
fets m’han cridat l’atenció? per què? em conec millor 
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després d’haver realitzat aquest treball?...).
6. Documentació. Es poden afegir, junt a les entrevistes, 

diversos documents que ens facen comprendre millor les 
experiències narrades: fotos, dibuixos, plànols, llibres de 
família, notes escolars, etc.

Publicitat estancada en el masclisme

Les imatges, la pintura, l’escultura, la televisió i la publicitat són 
mitjans de comunicació i llocs de memòria que representen un 
imaginari social i que cal entendre’ls des d’una perspectiva femi-
nista de reflexió i crítica. Cal qüestionar els rols de gènere esta-
blerts i l’aprenentatge simbòlic als quals estem sotmeses. 

Per poder cultivar l’esperit crític, proposem que l’estudiantat 
analitze dues fonts publicitàries, una del present i una altra del 
passat. Per a això serà necessari que el material siga una imatge, no 
un text, ja que la finalitat serà poder extraure estereotips de rol de 
gènere i considerem que les imatges en la publicitat són més explí-
cites i fàcils d’analitzar, sent possible evidentment que la imatge 
estiga acompanyada d’un text. 

Per a dur a terme l’activitat, el primer pas serà que cada per-
sona realitze dues recerques de dos anuncis. El següent pas serà 
que analitze, de forma escrita, cada anunci per separat. Per fer-ho 
haurà de tenir en compte les següents qüestions: la vestimenta de 
la persona que apareix, quina acció realitza, quin és el missatge 
que vol transmetre i quin és el missatge de l’anunci en global. Una 
vegada tinga aquest punt deurà fer una anàlisi compartiva amb 
les dues imatges. Què els diferencia?, ha canviat la imatge?, i el 
missatge? Una vegada finalitzats els dues anàlisis, és força rellevant 
crear grups de discussió o bé fer una presentació de l’anàlisi, per 
poder compartir les idees estretes i crear debat. 
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Descodificant els filòsofs

El que pretenem aconseguir amb aquesta activitat és una mirada 
crítica dels materials didàctics de l’assignatura de filosofia. Tenint 
en compte que en la matèria s’invisibilitzen les autores filòsofes, 
proposem analitzar des d’una mirada feminista els autors que es 
proposen en aquesta matèria. La finalitat és descodificar-los per 
així extraure la visió impregnada d’estereotips de gènere que pro-
posen i, com a conseqüència, la posició d’inferioritat que se li atri-
bueix a la dona. És imprescindible que l’equip docent no passe per 
alt la visió crítica en totes les matèries, ja que els autors esmentats 
en cada assignatura, a més d’estudiar-los com a referents en les 
seues especialitats, inevitablement també aporten la seua visió del 
món i del seu temps. Un exemple seria Albert Einstein, científic i 
autor de la teoria de la relativitat, les bases de la física estadística 
o la mecànica quàntica entre altres, conegut i referent per a la 
ciència, però amb un pensament misogin que és veu camuflat pel 
seu èxit. Una de les cites del científic diu així “La dona, està on li 
correspon. Milions d’anys d’evolució no s’han equivocat, doncs la 
naturalesa té la capacitat de corregir els seus propis errors”. Els es-
tereotips de gènere i la idea de superioritat de l’home abasta totes 
les cultures i totes les etapes de la història, no podem caure en el 
perill que l’alumnat s’apropie d’aquesta visió o que la passe per alt.

Per poder dur a terme l’activitat serà necessari que el personal 
docent recupere fragments on es puguen extraure idees masclistes, 
per així donar lloc a la reflexió per part de l’alumnat. Nosaltres 
proposem dos autors, Plató i Nietzsche, un dels fragments que 
proposem és el següent: “D’aquells que van nàixer com homes, 
tots els que van ser covards i es van passar la vida fent maldats 
van ser transformats en el seu segon naixement en dones. Tal es 
l’origen de les dones i tot el que és femení” (Plató, Timeo, ca. 360 
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a.C). En canvi un dels fragments de Nietzsche diu així “L’home 
deu ser educat per a la guerra y la dona per a la recreació del gue-
rrer, tota la resta és tonteria” (Nietzsche, Així va parlar Zaratustra, 
1883). 

Una vegada tinguem els fragments dels autors elegits, que 
estaran recopilats en un full, es repartiran a classe i després de 
deixar uns minuts, per ordre de torn, l’alumnat haurà de donar-
ne l’opinió sobre el text. És necessari que els docents reforcen 
l’opinió de l’alumnat donant un visió no androcèntrica ni sexista 
en què quede ben clar que els rols de gènere formen part d’una 
construcció social que cal rebatre i contraatacar. 

Representant l’irrepresentable 

Com ja sabem, l’art i la memòria tenen un vincle molt estret que 
l’educació formal no aprofita donada la seua relació amb l’àmbit 
emocional i afectiu que tan discriminat es troba a l’escola. No 
obstant això, som conscients de la importància de les emocions 
en l’aprenentatge, per la qual cosa plantegem una activitat en què 
lliguem la memòria amb la creativitat i empatia de les educandes. 

Aquesta consistirà en la creació d’una petita obra de teatre en 
què es represente un esdeveniment històric que les educandes 
consideren rellevant. D’aquesta forma, elles mateixes seran les en-
carregades de preparar un guió que siga coherent amb el context 
que volen interpretar així com elaborar personatges que plantegen 
els diferents punts de vista de l’esdeveniment triat. 
Així doncs, les estudiants tindran un parell de setmanes per 
organitzar aquesta sessió i, finalment, la representaran davant 
de les seues companyes, amb una posterior reflexió sobre les 
sensacions i les visions dels diferents personatges sobre el conflicte 
que sorgisca en la funció. 
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Importància coneixements previs

La memòria i la història són àmbits complexos per als quals cal 
un lèxic específic per a interioritzar els coneixements completa-
ment. Com que aquesta varietat de vocabulari moltes vegades és 
complicat i abundant, moltes estudiants perden l’oportunitat de 
comprendre la memòria en la seua plenitud. Per aquesta raó, con-
siderem imprescindible que en cada unitat temàtica existisca una 
activitat dirigida al lèxic, en què es puga aclarir el significat de les 
paraules més rellevants en cada tema. D’aquesta forma, la com-
prensió del temari resultarà molt més senzilla i permetrà una visió 
més analítica i crítica del que s’està explicant. 

Per dur a terme aquest primer contacte amb el lèxic, proposem 
diverses activitats: 

La primera consistirà a relacionar una sèrie de termes amb les 
seues definicions corresponents per a després posar-ho en comú i 
treballar aquelles que no s’hagen comprés plenament. 

La segona serà una activitat més dinàmica i participativa en 
què, per grups de quatre o cinc persones, les estudiants hauran 
de tractar de donar una definició dels termes proposats. Més 
tard, canviaran els grups i posaran en comú les seues definicions 
per realitzar una segona definició més contrastada. Per últim, els 
grups llegiran les seues definicions i buscaran en el diccionari una 
definició més estandarditzada i detallada del terme.

Espais memòria revisats a contrapèl

Com ja sabem, els llocs de memòria estan formats per un com-
ponent històric i un altre simbòlic que perdura al llarg dels anys. 
Aquests són qualsevol espai o element que tingui un contingut his-
tòric i que avui en dia perdura. Així doncs, alguns dels espais de la 
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memòria són pintures, escultures, monedes, noms de carrers o in-
clús imatges històriques de mitjans de comunicació. El que propo-
sem per a aquesta activitat és realitzar una excursió a un museu amb 
la finalitat de fer una revisió minuciosa de les distintes obres per tal 
de reflexionar sobre l’aprenentatge simbòlic al qual estem sotmeses 
a causa de la creació d’identitats marcades pels rols de gènere que 
dictaminen les relacions de poder i  que perduren al llarg dels anys.

El primer pas serà que la persona docent visite prèviament el 
museu i elegisca una serie d’obres en què crega que hi ha un con-
tingut simbòlic patriarcal.

El segon pas serà marcar un recorregut per les distintes obres 
i que es marquen una sèrie d’ítems, per tal de facilitar l’anàlisi de 
les obres. Alguns dels ítems podrien ser: la posició que ocupen els 
personatges en l’obra, qui té el paper protagonista,  quines accions 
estan realitzant els protagonistes, quin escenari apareix, quin és 
el nom de l’obra, quin tipus de roba duen posat, qui és l’autor… 
tots aquests ítems són idees que la docent evidentment pot modi-
ficar i afegir d’acord al recorregut i al tipus d’obres. Totes aquestes 
qüestions estaran recopilades en una fitxa, de forma que aparega 
el nom de l’obra i els diversos ítems. Considerem apropiat que 
aquesta activitat sigui individual ja que la percepció de l’obra és 
subjectiva, però proposem que en finalitzar l’activitat es faça un 
col·loqui per tal de compartir opinions i aprenentatges. 

Una altra activitat que es podria realitzar al voltant dels espais 
de memòria és la següent: les estudiants haurien d’elegir per grups 
dos o tres carrers o estàtues que estiguen pel barri i buscar biblio-
grafia sobre les persones a les quals estan dedicades. Una vegada 
tinguen un coneixement sobre els personatges escollits, hauran 
d’eixir al carrer i preguntar a les persones que passen per allí si 
coneixen qui és la persona que dóna nom al lloc on estan. Una 



185

vegada recopilada la informació d’unes deu persones, es posarà en 
comú amb la resta de la classe els resultats obtinguts. D’aquesta 
forma, les estudiants descobriran quin és el coneixement de les 
seues veïnes sobre els personatges que donen nom a espais del seu 
barri, així com els permetrà conèixer la biografia d’un personatge 
reconegut localment. A més a més, podran plantejar-se hipòtesis 
sobre quines són les raons del desconeixement de les veïnes sobre 
certs personatges i, per tant, el descobriment que la memòria si no 
és cuida i treballa, es perd. 

conclUsions

A través d’aquest capítol, hem pogut descobrir que la memòria, i 
sobretot la memòria feminista, és una gran oblidada en les assig-
natures d’Història i Ciències Socials. Aquesta permetria un ente-
niment dels esdeveniments històrics d’una forma més emocional 
i personalitzada, cosa que considerem que facilitaria la conscien-
ciació i l’aprenentatge de l’estudiantat. No obstant això, malgrat 
que realitzem aquesta proposta amb la intenció que es puga dur a 
terme, sabem que la nostra metodologia dista prou del funciona-
ment actual i que, per tant, seria complicada de posar en pràctica. 
Ara bé, considerem que les educadores tenen una gran responsa-
bilitat en aquesta qüestió pel marge de maniobra respecte el fun-
cionament de les classes. 

Així doncs, volem que existisca una educació en què les edu-
candes siguen capaces de gestionar el seu propi aprenentatge i, per 
tant, que siguen lliures per dirigir la seua pròpia vida i llegat. 
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Les àvies estan desnonades de 
la història
Carme Bernat Mateu

 El passat exigeix drets. 
Walter Benjamin

Les nostres netes lluiten, però les seues àvies, i abans besàvies, ja 
obriren la marca de l’emancipació de la dona.

Pepita Carpena

 

La Història ha sigut el relat dels grans esdeveniments i dels grans 
personatges. El paradigma positivista va impregnar la pràctica 
historiogràfica i la Història era la veritat sobre el passat, tot allò 
que indiscutiblement va succeir en temps anteriors al present. 
Però aquesta història deixava subjectes, epistemologies i pràcti-
ques socials i culturals en l’ombra. La història estava impregnada 
de silencis, ja que el relat hegemònic es va construir entorn d’un 
únic subjecte universalitzat: home, blanc, heterosexual, econòmi-
cament acomodat, pertanyent a les esferes de poder, etc. Aquesta 
història, eminentment de política institucional, ha sigut enorme-
ment qüestionada per diferents corrents de pensament crític, ja 
que una gran majoria de la població quedava en l’obscuritat per-
pètua d’una història única i indiscutible. Ni dones, ni persones del 
Sud global1, ni persones LGTBIQ+, amb un llarg etcètera. Aquest 

1  Com que els conceptes “primer món - tercer món”, “països desenvolupats 

a
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relat universalitzat, a la llum de les revisions crítiques, va mostrar 
que era limitat i que només es referia a un sector social minoritari. 
Tot i que aquesta crítica s’ha divulgat àmpliament en els àmbits 
acadèmics, l’ús tradicional continua sent hegemònic en els llibres 
de text de les assignatures d’Història i en nombrosos productes 
culturals.

La memòria també ha sigut el relat dels grans esdeveniments 
i dels grans personatges. Les dictadures del Con Sud, la Guerra 
Civil espanyola i la repressió franquista, la resistència al feixisme i 
el genocidi perpetrat pel Tercer Reich han sigut, entre altres, grans 
protagonistes dels relats memorialístics que més repercussió han 
tingut a l’Estat espanyol des de finals del segle xx. Els moviments 
de memòria porten dècades reivindicant la necessitat de recordar i 
de trencar el silenci en relació a diferents fets traumàtics del passat: 
reparar i no oblidar la repressió per motius polítics com un exerci-
ci de justícia històrica i per evitar nous episodis semblants en el fu-
tur. Però generalment els estudis sobre la memòria i els moviments 
de memòria històrica es focalitzen de nou en esdeveniments polí-
tics que tingueren una enorme repercussió social en el seu context 
i un caràcter generalment dictatorial, repressiu i violent.

Malgrat tot, existiren i continuen existint altres tipus de vio-

-  països en vies de desenvolupament - països subdesenvolupats”, etc., tenen 
connotacions positives i negatives i/o són construccions políticohistòriques 
que no reflecteixen la diversitat ni atenen a altres tipus de caracteritzacions 
socials o culturals, des dels estudis postcolonials i descolonials es prefereix 
utilitzar els conceptes de Nord global i Sud global. En aquest cas Sud global 
fa referència als territoris d’Amèrica Llatina, Àfrica i gran part d’Àsia, però 
no només és un concepte geogràfic. És un terme sociohistòric que s’associa a 
territoris, persones, situacions o societats que han estat i/o continuen estant 
sota colonialisme/neocolonialisme i ara no són països de majoria blanca. No 
obstant això, històricament s’han donat processos d’hibridació, intercanvi, 
migració o imitació que han fet que també trobem nords al sud i suds al nord.
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lències: opressions invisibles, silencioses, relegades a l’àmbit d’allò 
més personal. Però opressions persistents i sense un final a la vista. 
Em referisc a les violències derivades d’estructures de poder com 
el capitalisme, el patriarcat o el colonialisme. Les violències deri-
vades de les opressions de classe, gènere i ètnia, entre d’altres, són 
constants i poc cridaneres, ja que no responen a un colp d’estat 
o a un succés polític concret. Necessitem una memòria de les 
violències sistemàtiques. I no només de les violències i les opres-
sions, sinó més aviat de les resistències quotidianes, individuals o 
col·lectives, anònimes, comunes, organitzades o senzilles, etc. El 
record de la transformació d’aquestes opressions en impulsos de 
resistència, en reivindicacions i lluites, en moviments contracul-
turals o en transgressions més senzilles i quotidianes, més enllà de 
la victimització i del romanticisme.

La memòria és un instrument per a la transformació: té el po-
der de contribuir al canvi de l’ordre normatiu perquè té la capaci-
tat d’impregnar les identitats individuals i l’acció col·lectiva. És a 
dir, la memòria genera noves experiències i, per tant, s’incorpora 
a la identitat, ja que el passat històric transmés és un element im-
portant de les memòries individuals. Així, l’equació és la següent: 
si la memòria històrica transmesa és capaç d’incorporar-se a la 
identitat i la memòria individual, té un poder transformador que 
els feminismes poden utilitzar. A més, la memòria és una ferra-
menta de denúncia dels oblits i les absències de la història amb 
majúscules.

Atenent a aquest potencial de la memòria i tenint en compte que 
és una ferramenta de poder, veiem la necessitat de desestabilitzar 
les memòries hegemòniques i d’introduir noves epistemologies. 
Nous sabers situats que tinguen en compte la interseccionalitat 
i les relacions recíproques entre els diferents eixos de dominació. 
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Les memòries feministes formen part d’aquests instruments tant 
necessaris per diversos motius. D’una banda, l’ordre tradicional de 
gènere s’ha sostingut gràcies a unes memòries selectives, que han 
fomentat un ordre conservador i opressor en la construcció rígida 
de feminitats i masculinitats. D’altra banda, el feminisme reque-
reix de genealogies i d’exemples passats, així com d’inspiracions i 
impulsos utòpics per al futur.

En relació a la memòria històrica, la generació dels nets ha tin-
gut un protagonisme central en la memòria traumàtica de l’Estat 
espanyol2. Durant la transició, la generació d’aquelles persones 
que visqueren com a adults la Guerra Civil va ser rellevada per 
una altra que va créixer en la misèria de la postguerra. Aquest 
relleu generacional va contribuir a la consolidació d’un nou rè-
gim no dictatorial que feia possible l’oblit i el silenci3. Com afir-
ma Francisco Espinoza, “la transició no va recuperar memòria 
alguna”4. Nogensmenys, amb la tercera generació de nets i netes 
dels protagonistes de l’episodi bèl·lic, es revivia un nou interés per 
la memòria històrica i pels fets traumàtics que els seus avis i àvies 
patiren5, tot i que no es pot oblidar la lluita de les persones exilia-
des que lluitaren per visibilitzar els fets de la guerra i condemnar 

2  Julio ARÓSTEGUI: “Traumas colectivos y memorias generacionales: el caso 
de la guerra civil” en Julio ARÓSTEGUI, y François GODICHEAU (eds.), 
Guerra Civil. Mito y memòria, Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 57-92.

3  Paloma AGUILAR: Memoria y olvido de la Guerra Civil española, Madrid, 
Alianza Editorial, 1996, pp. 19-24.

4  Francisco ESPINOSA: “De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno 
a un pasado que no puede pasar”, HISPANIA NOVA. Revista de Historia 
Contemporánea, 2007 (7).

5  Josefina CUESTA: “Las capas de la memoria. Contemporaneidad, sucesión 
y transmisión generaciones en España (1931 - 2006)”, HISPANIA NOVA. 
Revista de Historia Contemporánea, 2007 (7).
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el franquisme al llarg de tot el període dictatorial. Els memory 
studies situen l’inici d’este nou fenomen de gir cap al passat i la 
memòria a finals del segle xx i inicis del xxi. Aquests, anomenats 
en ocasions “nets de la guerra”, han elaborat nous discursos amb 
especificitats generacionals, així com reivindicacions vinculades 
amb la reparació de les víctimes del franquisme amb polítiques 
socials, públiques i judicials diverses.

Algunes integrants d’Arada, de tercera i quarta generació res-
pecte als testimonis directes de la guerra, ens preguntem què fou 
de les àvies i les besàvies. I sabem que algunes s’organitzaren en 
l’antifeixisme: els i les historiadores ens han explicat, entre mol-
tes altres coses, que participaren activament en la rereguarda, que 
crearen col·lectius femenins i feministes, que algunes fins i tot 
anaren al front. Altres visqueren la guerra des del bàndol solle-
vat, donant suport al colp d’estat o simplement adaptant-se a les 
terribles circumstàncies. També que una part va sortir a l’exili, 
però que unes altres suportaren la misèria barrejada amb la por i 
la repressió. No obstant això, aquesta suggestiva història no fou la 
de les meues àvies.

Des de petita m’apassiona la història: recorde dir a la meua 
família amb pocs anys que volia ser “paleontòloga” o “egiptòlo-
ga” sense saber, per suposat, què significava allò. Aquest interés 
fou una herència familiar. Vaig créixer entre llibres, lliçons im-
provisades i reunions per preparar classes, jornades i congressos. 
D’aquestes experiències vitals vaig traure una fascinació especial 
per la història fins que vaig decidir estudiar-la en la universitat, 
on vaig saber que havia trobat la meua professió. La història de les 
relacions de gènere omple els meus dies i em resulta apassionant, 
però encara no he trobat les meues àvies. La història que ens han 
explicat no ens conta la vida de les dones corrents, que no han 
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participat en esdeveniments notoris, que no han destacat sinó que 
senzillament han viscut i senzillament han mort. La història i la 
memòria que ens ha arribat, per vies escolars o vincles personals, 
és androcèntrica, eurocèntrica i focalitzada eminentment en grans 
esdeveniments polítics. Aquesta perspectiva deixa òbviament les 
àvies corrents fora del joc.

Recentment he tingut l’oportunitat de fer un estudi sobre les 
percepcions de l’alumnat de secundària en relació a la història 
amb perspectiva de gènere6. Després de preguntar a 298 alumnes 
de quart d’ESO i primer i segon de batxillerat de diferents insti-
tuts, arribem a la conclusió que les dones corrents no apareixen als 
continguts de l’assignatura d’Història7. Una de les preguntes del 
qüestionari era la següent: “Ordena per quantitat (1-10) les dones 
que més hages estudiat en totes les assignatures d’Història”. I el 
resultat s’observa en aquesta gràfica, que recull els perfils de dones 
que l’alumnat considera que han estudiat menys en les assignatu-
res d’Història8. 

6  El terme s’entendrà no com un simple derivat del sexe biològic, sinó com 
una construcció cultural normativa, amb marges i no necessàriament universal. 
El concepte gènere i el seu significat s’està debatent en les últimes dècades, 
ja que algunes crítiques consideren que és un concepte eurocentrat i am el 
bonarisme home-dona implícit. De fet, la pròpia Joan Scott va assenyalar que 
la categoria havia perdut el seu caràcter crític, a favor de la normalització i de 
l’essencialisme. Malgrat la complexitat de la qüestió, interessa destacar que el 
debat està motivant certa revisió autocrítica de les categories i que la història 
amb perspectiva feminista està en constant exploració i construcció.

7  Carme BERNAT: “Percepcions sobre la història de les relacions de gènere 
entre l’alumnat d’ensenyament secundari”, Treball de Fi de Màster (inèdit), curs 
2017-2018, Universitat de València, pp. 40-41.

8  A més, la invisibilització de les dones als continguts de les assignatures 
d’Història és elevadíssima, com pot consultar-se a: Ana LÓPEZ-NAVAJAS: 
“Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una 
genealogía del conocimiento ocultada”, Revista de Educación 363, 2014, pp. 
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Em prenc la llicència a continuació d’explicar allò que la meua 
àvia recorda amb més de noranta anys sobre el seu passat com 
un exercici d’homenatge, de resistència a l’oblit de la vida de les 
nostres predecessores i de mostra de com opera la memòria i els 
records en la seua existència. La meua àvia es diu Maria Martí 
Falomir i va nàixer a Borriol (Plana Alta) en una família de fe-
rrers, cosidores i llauradors l’any 1926. Ella fou una xiqueta de 
la guerra que ens mira amb nostàlgia quan parla dels estudis que 
haguera pogut tindre i no té. Només va poder anar a l’escola uns 
cinc anys tot i que era molt bona en matemàtiques i repeteix de 
forma constant “el coneixement no ocupa lloc, estudia fill meu, 
estudia”. Un dels seus majors orgulls és “haver pogut donar es-

282-308; Gloria ESPIGADO: “Historia y genealogía femenina a través de los 
libros de texto”, en RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (coord.): La ausencia de las 
mujeres en los contenidos escolares, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2004, pàg. 113-
144; Antonia FERNÁNDEZ: “Las mujeres en la Historia Enseñada: Género 
y Enseñanza de la Historia, Clío & asociados: la historia enseñada 8, 2004, pàg. 
115-128; Mélanie IBÁÑEZ: “¿Alguien hablará de nosotras cuando hayamos 
muerto? Sobre género, franquismo y didáctica”, Didácticas Específicas 14, 2016.
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tudis” als seus fills, tot i que mon pare treballava durament tots 
els estius a l’obra. Ella estava, i continua estant convençuda, que 
les dones han de treballar per a poder ser independents. Sempre 
em diu amb preocupació: “A tu que no et governe cap home, has 
de treballar i guanyar-te la vida per a que no et governen”. I, en 
conseqüència, es va buscar una professió específica: fou polimen-
tadora9 durant quasi cinquanta anys i n’està ben orgullosa.

El 1940 va morir son pare Serafí, malalt d’asma, i va deixar sa 
mare, la seua germana i a ella amb els limitats ingressos de cosi-
dora de roba en el context social de la postguerra10. El dolor de la 
pèrdua es barreja amb el de la misèria econòmica i cultural que va 
viure, fins que va aprendre l’ofici de polimentadora en fàbriques 
de mobles de Castelló i de Borriol. Prompte es va casar amb el 
meu avi, Juan Bernat Castellano, que amb 11 anys ja anava a 
llaurar i fou jornaler agrícola, llenyater, carreter i peó industrial al 
llarg de la tota la seua vida. Va morir de càncer sense cap queixa, 
després d’una llarga existència, deixant-nos un gran buit, però 
preciosos records dels estius que passàvem al maset entre bancals, 
sol i banys a la bassa.

Avui, amb 92 anys, la meua àvia oscil·la entre el present i el 
passat. Resumeix la temporalitat futura amb una frase: “Déu pro-
veirà”. Té un alzheimer que li fa oblidar els fets més immediats 
i propers, però recordar repetidament alguns episodis de la seua 
infantesa i joventut. Així, recrea constantment escenes que l’han 
marcat, traumatitzat, enfadat. La fam és protagonista en aquests 

9  Ofici de treball de la fusta per a mobles amb el qual s’allisaven les superfícies 
i se’ls donava tractament i acabament. 

10  Utilitze el terme cosidora per diferenciar-lo de modista, ja que la meua 
besàvia no feia grans treballs de disseny de roba luxosa, sinó que treballava 
cosint peces de roba diària i humil.
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episodis claus o enclavaments de la memòria, la majoria centrats 
en la dècada de 1940. Li canvia la cara quan recorda que sa mare 
li feia una rua per berenar i ella corria per compartir-la amb tres 
germanes veïnes que no tenien res per posar-se a la boca, men-
tint a sa mare i dient-li que se l’havia menjat tota ella. Li canvia 
l’expressió mentre conta que ella, que vivia a la Serrà, no podia 
ser amiga d’una xiqueta del carrer Colón o de la plaça de la Font 
per diferències de classe. No deixaven que les xiquetes pobres de 
les serraes, de la Moreria i del Rajolar de Dalt es relacionaren amb 
les filles dels rics. No obstant això, les dones de les zones més 
humils treballaven totes juntes al carrer fent sabatilla, mentre que 
les d’àmbits suposadament benestants havíen d’amagar la faena 
en una cistelleta tapada per no mostrar que també treballaven. Li 
canvia el to de veu quan explica que amb els rojos es vivia prou bé, 
però que quan van entrar els nacionals van partir moltíssima fam i 
misèria, tanta que la seua expressió descriu el que no arriben a dir 
les paraules. Li brillen els ulls mentre conta que les dones guan-
yaven 3 pessetes amb una dotzena de sabatilla que els costava tot 
el dia de fer, mentre que una barra de pa d’estraperlo valia també 
3 pessetes. Li canvia la mirada quan parla de les bombes, de les 
morts, dels pobres “que no érem ningú” i de la divisió d’una gent 
que “no estava civilitzada en aquell entonces”.

I viu en aquest passat. Un passat que recrea de forma constant 
al llarg dels dies. Un context que encara travessa la seua existèn-
cia. Un passat que no pot passar. La meua àvia fa un exercici de 
memòria repetit i sense fi, possiblement per curar ferides o pot 
ser per advertir-nos i cuidar-nos de la tirania que ella va viure. 
Repetir per no oxidar-se. L’alzheimer s’ho emportarà tot, però 
hi ha coses que no està disposada a oblidar, com les netes no 
deuríem d’estar-ho.
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Necessitem un feminisme dialogant amb el passat, “arrel i 
ales”. I no hi ha millor forma de beure de les arrels que escoltant les 
nostres àvies. Ens calen referents, però sobretot, ens cal memòria 
comunal i comuna, i transmissió de sabers i aprenentatges entre 
dones. Memòria per imaginar altres passats i per projectar altres 
futurs. I, tot i que les àvies estan desnonades de la història, avui 
la meua quasi no es pot creure que la seua història està escrita en 
un llibre.
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Epìleg
Silvia Federici

La reconstrucció de la memòria històrica té un paper important 
en l’enfortiment del teixit social i dels col·lectius feministes. 
Serveix per a posar la lluita que estem duent a terme en un context 
històric. És important hui comprendre on arribem, entendre 
quina ha sigut la història del feminisme. Com va començar la 
lluita de les dones contra la submissió, la subordinació del cos 
o el treball domèstic? Quines han sigut les etapes, els canvis i les 
estratègies que s’han emprat? Quines estratègies van ser eficaces i 
quines van ser fonts de contradiccions o de problemes? Per a tot 
això, la memòria històrica és fonamental.

Hui, a Llatinoamèrica, s’estan ocupant tantes dones de la re-
construcció de la memòria comunitària perquè han comprés que 
en les comunitats en les quals hi ha una memòria històrica forta, 
en què la gent s’adona què va passar en el territori, què significa 
el territori en el qual viuen, la defensa de la seua terra i la seua co-
munitat és més forta. El territori està més viu i parla: “Ací estan els 
nostres morts, en aquesta terra està la sang dels quals s’han sacrifi-
cat…”. És un territori que et dona la consciència que la teua lluita 
és part d’alguna cosa més gran que tu. Que tu no estàs sola con-
tra el món, sinó que tu eres part d’una lluita que t’uneix als que 
han vingut abans que tu. Com ha escrit la teòrica feminista Mina 
Lorena Navarro en el seu important llibre Lluita Comunament 
(2015) “la política de la memoria como dispositivo de resistencia 
no se funda como un gesto nostálgico sino como una manera de 
ir más allá de la relaciones sociales que nos oprimen.”

a
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Diu Mina Lorena Navarro que hi ha situacions en les lluites 
en què sembla que tot està perdut, i el poble encara mostra capa-
citat de resistir.  Aquesta capacitat deriva en gran part de la seua 
memòria històrica. La memòria crea solidaritat, crea un subjecte 
col·lectiu. En aquest sentit, també és important  per al feminisme 
reconstruir la memòria històrica. Perquè no ens enfrontarem al 
futur com a víctimes, sinó com a dones que prenen aquests reptes 
com a oportunitats per al canvi social. Necessitem reconstruir la 
memòria en societats, en ciutats, en barris, a pesar que intenten 
fer-nos viure com a éssers aïllats o anònims. Les ciutats són llocs 
amb pes històric, on la gent va lluitar, però aquests llocs es van 
destruint, per exemple, per la construcció de centres comercials o 
supermercats. 

És necessari no perdre aquesta consciència i aquesta capacitat 
de connectar-nos amb aquells que han viscut abans que nosaltres. 
Hem de lluitar contra la destrucció d’aquest passat i fer activitats 
de reconstrucció de la nostra memòria històrica. En aquest sentit, 
a Espanya hem començat una campanya perquè es done una visió 
més realista del que ha significat la caça de bruixes. És desolador 
anar a llocs en els quals s’han matat dones de les formes més atro-
ces i es troba un ús turístic d’aquesta caça. Són llocs de persecu-
cions violentes en els quals es troben tendes on es venen les nines 
amb el somriure satànic i la granera, que reprodueixen exactament 
la visió dels perseguidors i les transmeten a les noves generacions 
de xiquets i xiquetes. Els que venen aquestes nines diuen que ho 
fan “perquè venen”, però són imatges que distorsionen la història 
i són degradants per a totes les dones, sobretot per a les dones 
majors. Per tant, aquesta campanya que llancem és una invitació 
a tots i a totes perquè es formen grups de dones i homes que 
arrepleguen informes,  que  investiguen i descobreixen el que es 
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va passar en veritat, per tal de pressionar les autoritats perquè ens 
donen una reconstrucció històrica més vertadera d’aquesta perse-
cució. Perquè la seua imatge deformada contribueix a perpetuar 
valors misògins que fomenten la violència que es desplega contra 
nosaltres. 

Per posar en un context històric aquesta violència, en aquestes 
últimes tres dècades hem vist un increment sense precedents de la 
violència contra les dones. Cert, aquesta violència no és una no-
vetat. Ben al contrari, tota la història del capitalisme ha sigut una 
història de violència, de colonització, de conquesta, d’esclavització, 
d’explotació. El capitalisme és un sistema violent. Però les dones 
han sigut sotmeses a formes específiques de violència. Com he ana-
litzat en Caliban i la bruixa. Dones, cos i acumulació primitiva, el 
capitalisme comença amb una guerra contra les dones, que és la 
caça de bruixes. Aquesta persecució ha sigut un esdeveniment fun-
dacional en la creació de la societat moderna: en la construcció de 
la posició social de les dones, de les noves formes de feminitat i en 
la subordinació de les dones als homes i a l’Estat. La caça de bruixes 
ha permés a l’Estat l’apropiació del cos de les dones i el seu ús per 
a produir la força del treball. La caça de bruixes no ha sigut l’única 
forma de violència que el capitalisme va desplegar contra les dones 
en la primera fase. En les plantacions americanes del Carib, per 
exemple, la violència contra les dones esclavitzades ha sigut més 
forta perquè cada dia estaven sotmeses als abusos sexuals i a la tor-
tura de ser obligades a procrear xiquets i xiquetes que després eren 
venudes al mercat. Així, l’especificitat de la violència cap a les dones 
ha sigut una constant: milions de dones, fora de l’esclavitud i fora 
de la caça de bruixes, han crescut amb la consciència, des que eren 
xiquetes, que en la mesura que som dones, som més vulnerables, 
estem més subjectes a abusos als nostres cossos. 
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El moviment feminista dels anys setanta va analitzar profun-
dament la violència latent en la família nuclear, que és construïda 
de forma jeràrquica, en la qual els homes tenen el poder econò-
mic i laboral de les seues esposes. Hem vist que, a través del sa-
lari, s’ha controlat el treball domèstic no pagat de les dones i per 
això la violència domèstica mai ha sigut considerada un crim real, 
fins que les feministes ho han denunciat. L’home tenia el dret de 
colpejar la seua esposa per amor, per passió, perquè no complia 
amb el treball domèstic, perquè el menjar no estava llest, perquè 
rebutjava les relacions sexuals. De totes aquestes situacions clàssi-
ques hem comprés que aquesta violència no era un accident, sinó 
que era tolerada i que pràcticament l’Estat tancava els seus ulls i 
l’acceptava perquè aquesta disciplina era part del treball domèstic. 
També sabem que la violació ha sigut una eina disciplinadora de 
les dones en tots temps i espais. Serveix per a controlar el temps i 
l’espai de les dones, quan i on han d’estar: “en la nit no has d’eixir 
sola, has d’estar a casa, amb la família, o eixir amb un home que et 
protegisca”.  Va ser necessària tota una mobilització feminista per 
a establir que quan ens casem, amb el contracte del matrimoni no 
perdem el control sobre el nostre cos. 

Tot això és per a subratllar que la violència contra les dones 
ha sigut i continua sent part del sistema. És un fet estructural, no 
és un element accidental. Ha sigut una constant històrica, no és 
el producte de la perversió d’alguns homes. Definitivament, for-
ma part d’una màquina de disciplinament del treball de la dona. 
Així que per a lluitar contra aquesta violència, no s’ha de lluitar 
solament per a canviar la mentalitat dels homes, sinó que s’ha de 
canviar la posició econòmica i social de les dones. 

Hui ens trobem en una situació nova, que ens recorda el pe-
ríode d’acumulació original i de la caça de bruixes, perquè en les 



203

últimes dècades, en l’àmbit mundial, hem sigut testimonis d’un 
increment quantitatiu (perquè ha augmentat el nombre d’abusos) 
i qualitatiu (perquè ha augmentat la brutalitat) de la violència 
contra les dones. Es torturen i mutilen dones i es deixen els cossos 
en espais públics, perquè tothom els veja. Això és el que passa 
hui en diversos països de Llatinoamèrica, on aquesta violència ser-
veix per a atemorir comunitats senceres, que han de ser desplaça-
des dels seus llocs ancestrals. És una forma calculada de terror. 
És important subratllar que sí, la violència contra les dones s’ha 
incrementat, i rebutjar la idea que solament s’han incrementat les 
denúncies. Per això és important reflexionar sobre la història de la 
violència contra les dones, en les caces de bruixes, en les planta-
cions de les esclaves, en les presons, la violència de les que han si-
gut matades a casa, pels seus homes, o al carrer, per la policia o els 
paramilitars, les que han sigut esterilitzades o lobotomitzades. És  
necessari comprendre la lògica que en la història del capitalisme i 
de les dones ha motivat aquesta violència per tal de poder lluitar 
contra aquesta d’una forma més eficaç, i demostrar la necessitat 
de canviar aquest sistema social, que es nodreix del terror, per a 
imposar formes d’explotació sempre més intenses.





Caliu Espai Editorial pretén ser una eina de creació de 
discurs per als moviments socials. Un instrument edito-
rial que contribuïsca a generar sabers des de la cultura 
popular, en català i amb voluntat transformadora de la 
realitat que vivim, ara i ací. Creiem que, per a fer front 
a aquest sistema socialment injust i mediambientalment 
insostenible que avantposa l’acumulació de capital a la 
reproducció de la vida, és fonamental crear i consolidar 
espais propis que treballen en la construcció d’alternati-
ves al model hegemònic. 

Però, per a fer-ho possible, necessitem el teu suport. 
Amb la teua ajuda contribuiràs a fer possible el nostre 
projecte editorial, promocionaràs la lectura en cata-
là i la cultura popular i valors com el cooperativisme i 
l’assemblearisme. Subscriu-te per 40 euros a l’any i re-
bràs  els quatre llibres que editem cada curs, algunes de 
les publicacions extra que editem durant el curs i el llibre 
que tries entre els publicats els cursos anteriors. A més, 
t’enviem gratuïtament els exemplars a casa.

També vos agrairíem que ens féreu arribar les vostres 
crítiques o suggeriments sobre els llibres o el projecte a: 

editorial@caliueditorial.com








