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T allar-se els cabells en públic i difondre-ho a través 
de les xarxes amb l’etiqueta #DonaVidaLlibertat 
s’ha convertit en un símbol de lluita contra el 

poder iranià; en canvi, a l’Afganistan la repressió és tan 
dura que les dones poc poden fer. Lola Bañón, periodista 
especialitzada en l’Orient Mitjà, professora de la Universitat 
de València i premi Defensa dels Drets Humans d’Amnistia 
Internacional, explica que cal diferenciar els dos casos. Per 
a Bañón, l’Iran ha sigut un dels països més avançats, una 
potència cultural en què les dones han representat un paper 
important en les universitats, en el món del cinema i les 
diferents àrees de coneixement. «La revolució islàmica va 
significar un retrocés, el tema del vel o de tallar-se els cabells 
no en són el moll de l’os. L’Iran necessita un canvi polític». A 
més considera que «la focalització informativa està a l’Iran 
perquè es troba en l’eix geopolític contrari als Estats Units».

El cas de l’Afganistan és ben diferent, com argumenta 
Bañón. Amb l’arribada dels talibans al poder i la marxa 
dels Estats Units del país ha caigut tot el sistema educatiu 
i les dones tenen prohibit accedir a l’educació secundària 
i treballar si no és en la sanitat o l’ensenyament. Hi ha un 

sistema de clans que perpetua el patriarcat i obliga les dones 
a estar tancades en casa, només poden eixir al carrer tres dies 
per setmana i no poden ajuntar-se amb estrangers. A més 
a més, l’obligatorietat del burca afganés (txadri) afecta la 
salut mental, ja que a la deficient visibilitat que pateixen les 

dones, se suma la desorientació 
i les dificultats per a respirar 
a través dels minúsculs forats 
que té aquest vestit usat per a 
amagar el cos femení, segons 
una interpretació estricta del 
codi islàmic.

I tot això després d’un 
històric procés d’intervencions 
externes, tant de l’URSS (en el 
seu moment) com dels mateixos 
estatunidencs, que van ocupar 
el país i l’han deixat caure. 
Bañón reflexiona al respecte i 
apunta a «un fracàs d’Occident» 
i circumstància a què se suma el 

fet que els Estats Units viu «una crisi interna brutal i ja no 
té la capacitat d’intervindre a l’exterior». Malauradament en 
tot aquest context les dones tornen a ser les més vulnerables.
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La joventut iraniana comença a rebel·lar-se arran de la mort de Jina Masha Amini (22 anys) després de ser 
detinguda per la policia de la moral per no usar correctament el vel. La comunitat internacional i les iranianes 
en l’exili han escampat tot un seguit de protestes dirigides a un país que ha reculat en drets humans des de la 
revolució islàmica de 1979. Més de 500 persones han mort com a conseqüència de les protestes. A l’Afganistan, 
la repressió encara és molt més greu des que els talibans arribaren al poder: les dones han d’anar amb burca, 
tenen prohibit estudiar secundària, treballar, relacionar-se amb estrangers i eixir de casa.

“A l’Afganistan, 
amb l’arribada dels 
talibans al poder, les 
dones tenen prohibit 
accedir a l’educació 
secundària i treballar 
si no és en la sanitat o 
l’ensenyament

A pocs dies del pròxim 8M, l’activisme feminista 
calfa motors perquè, malauradament, tot i 
les conquestes que tanta lluita ens costen, 

ens continuen sobrant els motius per a eixir al 
carrer i reivindicar els nostres drets. Uns drets, 
els de les dones que, com ja sabem, ens costen 
molt d’aconseguir i molt poc de perdre, en gran 
manera, per la pressió que exerceixen els lobbies 
antifeministes a casa nostra i arreu del món, 
emparats per l’actual context de puixança dels partits 
ultraconservadors i dels grups mediàtics que els 
donen combustible. És per açò que, enguany, a banda 
de les manifestacions de sempre, estem convocades a 
una vaga en forma d’una aturada de 24 hores en tots 
els àmbits: laboral, educatiu, de cures i de consum.

I és que les conseqüències del patriarcat són 
tan diverses com profundes i, sovint, tristament, 
deixen esguits de sang. Així ho testimonien les 
99 víctimes de violència de gènere assassinades 
a l’Estat espanyol el 2022, entre feminicidis i 
criatures víctimes de violència vicària. Una xifra 
esgarrifadora que, vergonyosament, sovint passa 
massa desapercebuda.

La violència de gènere és la punta de l’iceberg; 
el 8M xafarem els carrers per reivindicar, també, la 
igualtat real en el món laboral. Perquè any rere any 
les dones continuem patint la bretxa salarial i ens 
topem amb un sostre que, més que de vidre, pareix 
de metacrilat. Les xifres, en aquest sentit, també 
clamen al cel: segons l’Informe 2022 publicat per 
la Generalitat Valenciana, el 70% de les persones 
ocupades amb jornada parcial són dones, una xifra 
que, en la pràctica, significa la precarització del 
treball de milers de dones que dia a dia carreguen 
en solitari amb les faenes de la llar i de les cures, a 
banda de les seues ocupacions externes.

No obstant això, no tot són males notícies. També 
hi ha conquestes a celebrar i a protegir. Després 
d’anys en què les dones víctimes d’una agressió 
sexual havien de carregar amb la l’enorme pes de 
demostrar que aquesta agressió no havia ocorregut 
sota el seu consentiment, ara s’ha desplegat la 
coneguda com a llei del “només sí és sí”, en què 
el canvi en la forma de concebre el consentiment 
deixa de depositar, a la fi, la responsabilitat sobre 
la víctima i la trasllada, com sempre hauria d’haver 
sigut, sobre l’agressor. És cert que amb l’aplicació 
de la llei s’ha demostrat que aquesta té aspectes 
importants a canviar, però des del feminisme 
esperem que l’esperit de la llei no es toque, perquè 
fa massa anys que necessitàvem aquest canvi de 
paradigma judicial.

Estarem alerta i lluitarem el que calga per no 
fer ni un pas arrere. Perquè hem heretat un valuós 
llegat feminista de les dones que ens precediren. 
Uns orígens, els del feminisme al País Valencià, 
que repassem en aquesta publicació, i que ens cal 
conéixer i de què ens cal aprendre. Per l’esforç de 
les nostres antecessores, pel futur de les dones del 
demà, pels nostres drets: el 8M, inundem els carrers 
dels nostres pobles i ciutats!

De motius, 
ens en sobren
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—bastant més fosca— de la llei és que, arran 
de la seua aplicació des de l’octubre passat, ha 
comportat en la pràctica la reducció de penes 
d’alguns agressors. Un fet que, no cal dir-ho, 
la dreta política i mediàtica està usant per 
tractar d’erosionar els partits progressistes i 
una part del discurs feminista. A més, també 

hi ha un altre 
element negatiu 
de la llei de què, 
malauradament, 
es parla molt 
menys en els 
mitjans: la norma 
es va tramitar 
excloent-ne 
els articles que 
penalitzaven el 
proxenetisme 
“no violent”, 
així com els que 
penalitzaven el 

lucre derivat del lloguers dels locals destinats a 
afavorir l’explotació sexual.

Fet i fet, ens trobem davant d’un nou 8M on 
ens sobren motius per a fer nostres els carrers 
i, per a reivindicar, com més unides millor, 
una societat en què la igualtat entre homes 
i dones es faça realitat d’una vegada, i on els 
nostres drets —a la vida, a caminar tranquil·les 
pels carrers, a un treball digne, etc. —siguen 
respectats.

“El lobby antiavortista 
ha anat adquirint més i 
més força en els últims 
anys, i no només a casa 
nostra

HeartBeat International, el Encuentro de las 
Familias, a escala d’Amèrica Llatina i l’estat 
Espanyol, o l’europea One of Us, que dirigeix 
Jaime Mayor Oreja. Una campanya que als 
Estats Units ha aconseguit, ni més ni menys, 
derogar la mítica sentència de Roe contra 
Wade que posa el punt final a cinquanta anys 
de dret a l’avortament.

Així les coses, i davant l’ascens de la 
ultradreta a escala europea i mundial, i en 
un context de crisi i esgotament social, ens 
cal organitzar-nos per a respondre amb més 
contundència que mai davant de cada intent 
de fer retrocedir una conquesta feminista 

com la del dret a 
l’avortament que 
tant va costar de 
guanyar. Perquè, 
malauradament, 
els drets de les 
dones sempre són 
els primers que 
són vulnerats. 
Ni un pas arrere, 
companyes.

és que, més enllà de les paraules, cal mirar 
els fets, especialment en política, i el PP, 
malauradament, ha fet mostra ara i adés de 
la seua ideologia antiavortista. Només hem 
de recordar l’intent del que va ser ministre de 
Justícia amb el govern de Rajoy, l’ultracatòlic 
Ruiz-Gallardón, de fer retrocedir la llei de 
l’avortament de 2010 a temps prehistòrics, 
eliminant fins i tot la possibilitat d’avortar 
quan existira una malformació del fetus 
incompatible amb la vida. Una modificació 
que finalment no es va dur a terme en gran 
manera per la resposta social, especialment 
la de les organitzacions feministes. O la 
voluntat de Casado, en 2019, de retrocedir a 
la llei de supòsits de 1985. 

I és que el lobby antiavortista ha anat 
adquirint més i més força en els últims 
anys, i no només a casa nostra. L’ofensiva 
antiavortista, que vulnera múltiples 
drets humans com el de la salut, la vida 
o l’autonomia, s’emmarca en una àmplia 
campanya internacional de l’extrema dreta 
ultracatòlica d’arreu del món a la qual donen 
suport associacions com la nord-americana 

E l 16 de gener, va tindre lloc un nou i 
preocupant episodi de l’estratègia en 
clau estatal, però també internacional, 

d’aniquilar els drets sexuals i reproductius de 
les dones. El vicepresident de Castella i Lleó, 
Juan García-Gallardo, de Vox, declarava en 
una roda de premsa posterior a la reunió del 
Consell de Govern que obligarien els metges 
a oferir a les dones que hagen pres la decisió 
d’avortar sentir el batec del cor del fetus o 
que se’ls practique una ecografia 4D. L’anunci 
d’aquesta nova mesura antiavortista, que 
de seguida va sacsar el panorama mediàtic 
i polític estatal, va encetar el que semblava 
una crisi de govern entre Vox i el PP, que 
governen a Castella i Lleó en coalició, ja 
que, dies després, diversos dirigents del PP 
es desmarcaven de les paraules de García-
Gallardo, assegurant que no hi havia hagut cap 
acord sobre l’esmentat protocol mèdic. 

L’estratègia del PP, líder en l’oposició, 
per a distanciar-se dels seus socis de 
govern, però a la vegada competidors del 
segment ultradretà de cara a les pròximes 
eleccions, pareixia evident. Però el ben cert 

EL DRET A L’AVORTAMENT,  
UNA CONQUESTA EN PERILL

OPINIÓ

“Ens sobren motius per 
a fer nostres els carrers 
i, per a reivindicar, 
com més unides millor, 
una societat en què la 
igualtat entre homes i 
dones es faça realitat 
d’una vegada

temps, moltes vegades, malauradament per 
a nosaltres, en sentit negatiu: ens referim 
a la Llei de garantia integral de la llibertat 
sexual, més coneguda com la llei del “només 
sí és sí”. Cal recordar que aquesta llei naix 
després del clamor popular sorgit arran de la 
vergonyosa sentència amb què es condemnà 
la violació ocorreguda en les Festes de Sant 
Fermí el 2016. Un delicte que la justícia 
va definir com a abús sexual continuat i 
no com a agressió sexual perquè no hi va 
apreciar indicis de violència o intimidació. 
Precisament, aquesta llei es coneix en 
l’opinió pública com a la llei del “només sí és 
sí” perquè situa el consentiment en el centre 
del juí dels delictes sexuals, un consentiment 
que ara canvia d’enfocament, i que es 
considera donat “quan s’haja manifestat 
lliurement mitjançant actes que, en atenció 
a les circumstàncies del cas, expressen de 
forma clara la voluntat de la persona”. Dit 
d’una altra manera, ara, les víctimes ja no 
hauran d’acreditar que han patit violència 
o que s’han resistit, perquè tot acte sexual 
sense consentiment serà una agressió. A 
més, la norma elimina del Codi Penal la 
distinció entre abús i agressió sexual.

Sense cap dubte, aquest canvi de 
perspectiva suposa per a nosaltres, les dones, 
un motiu d’alegria. És el canvi de paradigma 
que necessitàvem des de feia massa temps i 
que valorem molt positivament. L’altra cara 

denuncia, se sol activar una ordre de 
protecció com a mesura cautelar. Però, a 
mida que han anat passant els anys des de la 
instauració d’aquesta mesura, el percentatge 
de denegació d’aquestes ordres de protecció 
ha anat augmentant fins a arribar a assolir 
el darrer any una denegació del 43,39% 
de les ordres que se sol·licitaren. Aquesta 
xifra contrasta amb les estadístiques dels 
primers anys en què la xifra màxima de 
denegació era del 25%. Per no dir que els 
procediments que se segueixen en els jutjats 
de violència de gènere tenen un dels índexs 
més alts d’arxius de les denúncies que 
s’interposen. Entre altres arguments, hi ha 
el de les suposades versions contradictòries, 
referint-se als relats contraposats entre la 
víctima denunciant i el presumpte agressor, 
justificació que no es dona en un altre tipus 
de delictes, en què també és habitual que 
hi haja versions contradictòries. Altres 
vegades s’utilitza també, per a l’arxivament 
de la causa, l’argument que la víctima no va 
interposar la denúncia només ocórrer el fet, i 
es qüestiona així el seu testimoniatge, obviant 
que precisament les víctimes d’aquest tipus 
de delictes solen decidir-se a denunciar-los 
després d’un llarg període de temps i basant-
se, generalment, en persones pròximes o 
institucions.

Però tot i que els feminicidis són la punta 
de l’iceberg de les conseqüències nefastes 
que en la pràctica comporta el patriarcat, el 
pròxim 8 de març xafarem també els carrers 
per denunciar una altra de les desigualtats 
que any rere any patim les dones: la de 
l’anomenada bretxa salarial que comporta 
que, de mitjana, són, per exemple, més del 
triple de dones que d’homes les contractades a 
temps parcial. Una dada darrere de la qual hi 
ha, naturalment, la manera en què els dones 
carreguen a l’esquena una immensa part de les 
cures de la família.

Finalment, per descomptat, també 
ens hem de referir a un dels assumptes 
de l’agenda mediàtica feminista que més 
titulars està acaparant des de fa algun 

ALHAYA TALAVERA
INTERSINDICAL DONES

S’ acosta el 8M, una de les dates clau 
en el calendari feminista d’arreu del 
món amb l’afegiment que, enguany, 

a banda de les manifestacions de sempre, 
estem convocades a una vaga en forma d’una 
aturada de 24 hores en tots els àmbits: laboral, 
educatiu, de cures i de consum. S’acosta doncs, 
una jornada de reivindicació i lluita en que les 
dones ens reunim als carrers per clamar per la 
igualtat de drets. Però no només per això.

En primer lloc, i atesa la gravetat de 
l’assumpte, és de justícia dedicar unes paraules 
a les dones assassinades en 2022. Les xifres 
són molt preocupants, ja que l’any passat van 
tindre lloc 99 assassinats relacionats amb la 
violència de gènere, incloent-hi els assassinats 
de dones i els de de xiquetes i xiquets 
víctimes de la violència vicària. En especial, 
cal destacar el mes de desembre passat per 
l’esgarrifadora xifra de 19 feminicidis. Resulta 
també remarcable el fet que molts dels autors 
d’eixos assassinats eren reincidents i tenien 
ordres d’allunyament respecte de les seues 
víctimes o bé respecte de parelles anteriors, fet 
que posa en evidència la necessitat imperiosa 
d’implementar mesures de control a aquests 
declarats maltractadors.

Però també hem de qüestionar algunes 
de les mesures judicials. Quan una dona 

8M 2023:  
TOTES AL  
CARRER!

Manifestació a València el 8 de Març de 2019
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ELS ORÍGENS DEL FEMINISME 
AL PAÍS VALENCIÀ

amb organitzacions de tendència socialista 
com la societat femenina El Despertar Femení. 
Societat de Confeccionadores de taronja, 
Espardenyes i Oficis Varis, creada l’any 1913 i 
que va arribar a més de 5.500 afiliades durant 
la Guerra Civil.

El republicanisme fou una cultura política 
interclassista i oberta a la participació, pel que 
va tindre una estreta relació amb el primer 
moviment obrer. Els límits entre republicanisme 
i socialisme eren difusos. Un exemple d’aquest 
vincle va ser la figura d’Elena Just, coneguda 
sobretot per la seua vessant intel·lectual i 
d’ensenyament racionalista i lliurepensador, que 
fou membre de l’Asociación General Femenina 
durant els últims anys de l’organització. Elena 
Just, juntament amb Carmen Soler, va fundar 
la Sociedad de Bien de Obreras (1899) amb 
la idea d’ensenyar en tot allò que fos útil per 
a les obreres. A més, van ser les encarregades 
de negociar les condicions de les treballadores 
filadores durant la coneguda vaga de velluters 
l’any 1902 a València. Els motius d’aquesta vaga 
eren les míseres condicions laborals que tenien 
les treballadores. Les filadores van fer dues 
reivindicacions: mitja hora per esmorzar en 
una jornada laboral d’onze hores, i un augment 
salarial, arribar a cobrar la meitat del sou del 
peó home més mal pagat de la fàbrica. Davant la 
negació dels propietaris, les filadores van iniciar 
una manifestació que va unir fins a 400 dones 
del sector. Després de dies de lluita i el suport 
majoritari de les societats obreres masculines, les 
filadores van aconseguir allò que demanaven.

Seguint aquest vincle entre cultura política 
republicana i socialisme cal assenyalar el cas del 
Club Republicano Femenino. Malgrat no haver 
gaire documentació al respecte, es coneix la 
seua relació amb el moviment obrer d’Alacant, 
així com que estava conformat sobretot per 

individualment com col·lectivament. Dues 
de les organitzacions més importants van ser 
Mujeres Libres i la Agrupación de Mujeres 
Antifascistas (AMA). Mujeres Libres va 
nàixer com a grup cultural femení dins del 
sindicat anarquista CNT, i va ser creada 
per Amparo Poch, Lucía Sánchez Saornil i 
Mercedes Camposada. La seua activitat va 
ser molt intensa entre 1934 i el final de la 
Guerra Civil. En un context d’índex molt 
elevats d’analfabetisme Mujeres Libres 
impulsà l’emancipació de les dones mitjançant 
l’educació, així com també van treballar per 
a acabar amb la triple esclavitud: cultural, 
laboral i de gènere. Segons l’historiador Javier 
Navarro, es van formar 31 agrupacions locals de 
Mujeres Libres al llarg del País Valencià. A la 
ciutat de València es van establir quatre edificis 
destinats a l’organització i situats al carrer la 
Pau. Treballaven en els ateneus, preparaven les 
obreres i obrers per a accedir al batxillerat de 
l’Institut Obrer i organitzaven activitats com 
exposicions, xarrades o programes radiofònics.

Per altra banda, la Agrupación de Mujeres 
Antifascistas també van buscar la formació com 
a eina d’emancipació i alliberament. Aquest 
grup va nàixer de la Internacional Comunista 
l’any 1933 i es creà tant en l’àmbit estatal com 
europeu amb l’objectiu d’organitzar la massa 
femenina contra el feixisme. La proposta de 
la seua formació a escala estatal va arribar 
a Dolores Ibárruri, a partir d’ací es van 
formar diferents comités per tota la geografia 
espanyola. Al País Valencià l’agrupació va 
tindre una transcendència important, a 
Castelló es van crear seus a la Vall d’Uixó, 
Borriana, Vila-real i les Coves de Vinromà. Tot 
i el tarannà comunista de l’agrupació aquesta 
seria heterogènia, en el cas de Castelló el 
caràcter llibertari de les components estava 
clar, sobretot a Borriana. En el cas de València 
una de les agrupacions més importants va ser la 
del barri de Russafa, on les dones antifeixistes 
recol·lectaven diners per a refugis i hospitals i 
menjar per a portar-lo al front. De la mateixa 
manera van aparéixer seus de l’Agrupación de 
Mujeres Antifascistas a Alacant, es van crear 
comités com el de Xixona, Alcoi, Crevillent, 
Elx o Novelda. A Alcoi es va crear un comité 
d’enllaç amb Mujeres Libres l’any 1938 per a 
unir forces, així com van demanar la formació 

GEMMA MARTÍNEZ PASTOR 
HISTORIADORA I COAUTORA DE 'VENIM DE 
LLUNY. HISTÒRIA DEL FEMINISME AL PAÍS 
VALENCIÀ' (SEMBRA LLIBRES)

Republicanes, lliurepensadores i socialistes. El 
primer feminisme interclassista.
Les últimes dècades del segle XIX van ser el 
punt de partida per al primer associacionisme 
femení al País Valencià. La Revolució de 
Setembre de 1868, l’exili d’Isabel II i la 
posterior instauració de la Primera República 
van suposar l’auge de les idees democràtiques, 
laïcistes, republicanes i socialistes. Es va 
donar un context nou que va possibilitar a 
aquestes dones republicanes fer un salt a 
l’arena política i pública i formar les seues 
pròpies organitzacions. L’associacionisme, 
l’educació i la premsa van ser els principals 
fronts d’acció d’aquest primer feminisme 
republicà, van fundar escoles per a dones 
i biblioteques per a obreres i obrers, de la 
mateixa manera que van tindre publicacions 
de premsa pròpies on difonien els principis 
laics i igualitaris pels quals treballaven. El 
primer feminisme republicà i lliurepensador 
va iniciar una tasca social forta per l’educació, 
per la pau en un context de guerres colonials i 
per la difusió d’idees i principis emancipatoris. 
Al País Valencià van nàixer associacions com 
és el cas del Club Republicano Femenino 
d’Alacant, fundat l’any 1869 i encapçalat per 
Rita Bataller, o l’Asociación General Femenina, 
que apareix a València l’any 1897 de la mà de 
Belén Sárraga, Ana Carvia, Amparo Alcina, 
Emília Gil i Trinidad Ribelles. Pel que fa a la 
premsa destaca el setmanari La Conciencia 
Libre (1896), vinculat a l’Asociación General 
Femenina i al periòdic blasquista El Pueblo. Pel 
que fa a Castelló el republicanisme coexistia 

treballadores de la fàbrica de tabac conegudes 
amb el nom de cigarreres. Aquestes dones 
van ser segurament les pioneres pel que fa a 
associar-se, ja que van crear la Germanor de les 
Cigarreres durant la dècada de 1840. A través 
d’aquesta garantien ajudes per a la jubilació o 
servei sanitari, entre altres beneficis. Aquestes 
cigarreres van ser protagonistes també de la 
primera vaga que es coneix: l’any 1884 les 
treballadores de la fàbrica de tabac d’Alacant 
van iniciar una mobilització en resposta a 
l’acomiadament de huitanta companys que 
s’hi anaven a substituir per maquinària. Ja al 
segle XX van fundar la primera organització de 
dones treballadores anomenada La Feminista 
i l’any 1918 les cigarreres de tot l’Estat van 
formar una federació per solidaritzar-se entre 
elles. Així bé, cal assenyalar que, tot i que la 
unió es donava sobretot per la fàbrica i l’àmbit 
laboral, les cigarreres van preocupar-se també 
per altres qüestions com l’educació. Van 
publicar periòdics, fundar una escola i van crear 
una biblioteca amb més de 400 volums.

Sovint es parteix d’una mirada esbiaixada a 
l’hora d’interpretar la història del feminisme, es 
relaciona el passat d’aquest amb el sufragisme 
britànic o amb grans dones excepcionals. 
Així, per a estudiar el passat de les dones 
treballadores cal fer un canvi de perspectiva, 
una visió més ampliada del feminisme que 
entenga que la politització de les dones 
també es va basar en la lluita per millorar 
les seues condicions de vida. El feminisme, 
republicanisme o socialisme eren entesos com 
una mateixa cosa, eines per a l’alliberament 
integral de les persones.

Les associacions de la Segona República
Durant la Segona República les trajectòries 
femenines van ser molt nombroses, tant 

Vaga feminista del 8 de Març de 2019
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Moviment Democràtic de Dones, que tindria 
un pes rellevant en els moviments veïnals de 
la ciutat. Un any més tard van elaborar el seu 
primer programa en què destacaven la unió 
de totes les dones per al seu alliberament. 
L’objectiu era conscienciar les dones de la 
seua discriminació, la qual consideraven 
una conseqüència directa del mateix sistema 
capitalista. Entre 1975 i 1976 van traure 
un nou programa en què van incorporar 
reivindicacions específicament feministes com 
la despenalització del divorci, l’avortament, 
la llibertat sexual o la legalització dels 
anticonceptius.

L’any 1976 es va crear també la 
Coordinadora de Grups de Dones del País 
Valencià, integrada per les militants del 
Movimient Comunista, de la Lliga Comunista 
Revolucionària i del Moviment Democràtic 
de Dones. A Alacant es va fundar l’Assemblea 
de Dones d’Alacant vinculada al Moviment 
Democràtic de Dones. Posteriorment, es va 
crear el Grup de Dones d’Alacant. A més, 
durant la dècada dels setanta també es va crear 
l’Assemblea de Dones d’Elda-Petrer. Pel que fa 
a Castelló, l’any 1976, membres de la Vocalia 
de Dones de l’Associació de Veïns de la Plana, 
el Col·lectiu Feminista i algunes dones a títol 
individual van organitzar la Coordinadora 
de Grups Feministes i de Dones vinculada 
a la Coordinadora del País Valencià. També 
fundarien la revista feminista Lilit.

Malgrat les primeres Jornades de la Dona 
del País Valencià l’any 1977, els desacords en el 
si del feminisme van generar trencaments. Per 
una banda, hi havia els grups que defenien la 
doble militància, entenent el feminisme com 
una part més de les lluites, per l’altra, hi havia 
qui defenien la militància única i concebien el 
moviment feminista com una alternativa global. 
Es van crear grups autònoms com el Grup 
Terra a València, o espais d’autoconeixement. 
El moviment feminista valencià va quedar 
dividit. Per una costat, l’antiga Coordinadora 
de Grups de Dones i, per l’altre, l’Assemblea 
Feminista, més partidària de la independència 
partidista i del feminisme radical. Tot i que 
la finalitat era similar, l’alliberament de les 
dones, els plantejaments i les pràctiques eren 
molt diferents, qüestió que no està exempta de 
conflicte, i que arriba fins als nostres dies.

de les dones en qüestions laborals per a poder 
ocupar el lloc dels treballadors fabrils quan se’n 
anaren al front. Malgrat tot, tant el projecte de 
l’Agrupación de Mujeres Antifascistas com el de 
Mujeres Libres es veurien aturats en acabar la 
Guerra Civil.

De la repressió i la resistència als anys de la 
Transició
Després de la guerra, l’any 1939, va començar 
una nova etapa per a les dones militants 
valencianes, les seues opcions van quedar 
reduïdes a l’exili, la repressió o la resistència. La 
repressió va perseguir qualsevol relació amb el 
passat republicà, però també van ser jutjades 
i represaliades per la seua transgressió social 
i moral. El règim castigava per tal de ratificar 
el model de dona que havia imposat. Així bé, 
malgrat la duresa del moment, algunes dones 
a l’interior del País Valencià van desenvolupar 
un paper fonamental en el manteniment de 
les activitats guerrilleres. Alguns testimonis 
recollits per Fernanda Romeu fan referència 
al paper que van desenvolupar les dones 
com a suport o enllaços de les guerrilles. A 
banda, algunes agafaren les armes i s’uniren 
a la resistència armada. Destaquen els noms 
de 4 dones joves que es van incorporar a 
l’Agrupació Guerrillera del Llevant (AGL): 
Esperanza Martínez (àlies Sole), Angelita 
Martínez (Blanca), Amadora Martínez (Rosita) 
i Remedios Montero (Celia). Malgrat tot, cap a 
1950 van ser detingudes i portades a la caserna 
d’Arrancapins, a València, on van ser torturades 
durant dies i finalment portades a la Presó 
Provincial de Dones.

Després de la resistència guerrillera caldria 
esperar vora una dècada per veure noves 
organitzacions de dones que lluitarien per 
canviar el seu entorn més proper. Al País 
Valencià el procés polític de la Transició 
va influir directament en el sorgiment i 
participació del moviment de dones. El 
moviment feminista valencià es va nodrir 
dels debats que estaven produint-se a la 
resta d’Europa i als Estats Units, de la 
mateixa manera que va aprendre de diferents 
enfocaments teòrics. A mitjan anys seixanta, 
dones, sobretot militants del Partit Comunista 
d’Espanya (PCE), es van anar organitzant a 
la ciutat de València. L’any 1969 va nàixer el 

“L’associacionisme, 
l’educació i la premsa 
van ser els principals 
fronts d’acció d’aquest 
primer feminisme 
republicà

La politització de les 
dones també es va 
basar en la lluita per 
millorar les seues 
condicions de vida

Durant la Segona 
República dues de 
les organitzacions 
més importants van 
ser Mujeres Libres 
i la Agrupación de 
Mujeres Antifascistas

Algunes dones 
a l’interior del 
País Valencià van 
desenvolupar un 
paper fonamental en 
el manteniment de les 
activitats guerrilleres

L’any 1976 es va crear 
també la Coordinadora 
de Grups de Dones 
del País Valencià, 
integrada per 
les militants del 
Movimient Comunista, 
de la Lliga Comunista 
Revolucionària i del 
Moviment Democràtic 
de Dones

Lucía Sánchez Saornil, de Mujeres Libres, cap a 1938

Cigarreres de la fàbrica d'Alacant

Full volant d'un dels cursos organitzats per Mujeres Libres
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“L’enemic està fora de 
casa i és el patriarcat”

Macu Gimeno / Foto: Manuel Olmo

“Només cal vore com 
s’omplin els carrers 
per constatar que la 
militància feminista al 
País Valencià està molt 
activa

i allí vaig poder desplegar el meu compromís 
encara més.

Obrir camí no degué ser fàcil...
No, va ser un camí ple de satisfaccions, però 
també molt dur. Hi havia gent que no estava 
convençuda del tot de la necessitat d’eixa 
àrea, però eixa mateixa gent, al cap del temps, 
es va adonar de la projecció que Intersindical 
estava adquirint gràcies a la faena que s’hi 
desplegava i, si bé no va ser pròpiament per 
convenciment feminista, van acabar valorant 
molt la tasca que des d’allí es projectava. En 
general, calgué obrir els ulls per primera 
vegada a coses que mai havien sigut posades 
damunt la taula d’un secretariat, i això no 
sempre era fàcil. 

En quines vessants es desplegava eixa 
faena?
D’una banda hi havia la faena de portes 
cap a fora, on destacava la lluita contra la 
violència de gènere, que llavors canalitzàvem 
posant en marxa campanyes per conscienciar 
de la gravetat dels feminicidis, així com de 
l’explotació sexual, i també la protecció del 

exigir conciliació a les empreses. A poc a poc, 
això no obstant, va anar millorant.

Sindicalisme i feminisme, fins a quin punt 
van de la mà?
Sindicalisme i feminisme han d'anar junts, és 
clar. No podem defensar els drets de les persones 
treballadores i oblidar que, d'elles, les més 
oprimides són les dones. Al món laboral patim 
d'ocupació precària, assetjament sexual, menys 
salaris, sostre de vidre, etc. Sense polítiques 
feministes que actuen contra totes aquestes 
discriminacions no podem pensar en un món 
laboral ni just ni igualitari. Des dels sindicats 
hem de lluitar perquè les dones tinguen unes 
condicions laborals dignes, mitjançant la 
negociació col.lectiva sempre amb perspectiva de 
gènere, tenint en compte que són les dones les 
que arrosseguen la càrrega del treball domèstic 
i les cures. Sindicalisme i feminisme van de la 
mà perquè una de les primeres condicions per 
a l'alliberament de les dones sempre ha sigut i 
sempre serà tindre un treball digne. 

Després de huit anys com a responsable de 
l’Àrea de la Dona, vas tornar al teu lloc de 
treball en l’Administració. 
Sí, i m’ho vaig deixar no per esgotament 
o perquè ja no m’agradara estar allí, sinó 
perquè considere que és sa que fluïsca el 
relleu en els càrrecs de responsabilitat. En 
eixe sentit, la meua aposta per rellevar-me 
sempre va ser Beatriu Cardona, l’actual 
portaveu d’Intersindical, perquè tenia 
un discurs feminista molt sòlid. És una 
persona amb qui tinc complicitat i pensem 
molt semblant en molts temes. Després 
d’algun temps, va assumir l’àrea i ho va fer 
molt bé.

Què penses de l’actual panorama d’activisme 
feminista al País Valencià?
Crec que goja de molt bona salut, però a 
voltes es confon on està l’enemic. Eixe és un 
problema que sempre hem tingut i tenim ja 
que, al marge del fet que qualsevol moviment 
social és divers per naturalesa, sempre hi ha 
temes que separen. Però no hem d’oblidar 
mai que l’enemic està fora de casa i és el 
patriarcat. Tot i així, només cal vore com 
s’omplin els carrers en cada convocatòria per 
constatar que la militància feminista al País 
Valencià està molt activa. 

Com valores l’ascens de la ultradreta arreu 
del món i del seu atac als drets de les 
dones?
Cal tindre sempre present que a les dones 
ens costa molt aconseguir drets, i molt poc 
perdre’ls. Quan els hem aconseguit, ens els 
poden arrabassar amb molta facilitat si no 
estem alerta. Fem dos passos avant, i un cap 
arrere. Sempre estem igual. No m’estranyaria 
que qualsevol dia se’ns qüestionara també el 
dret al vot. Hem d’estar unides i contestar 
amb contundència com quan Ruiz Gallardón 
volgué tombar la llei de l’avortament. Dit açò, 
vull afegir que a mi la ultradreta em preocupa 
molt, però també em preocupa que des de 
determinada part de l’esquerra, o suposada 
esquerra, es retrocedisca en el sentit, per 
exemple, de considerar la prostitució un 

treball. Per a mi 
això és impossible 
de digerir. I 
davant d’això, 
també ens cal 
estar alerta. No 
podem permetre 
que determinats 
retrocessos 
dinamiten 
el moviment 
feminista.

CLARA ESTEVE FERRER
ÀREA DE PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ

Què encengué l'espurna del teu activisme 
feminista?
Des de ben xicoteta vaig ser conscient que 
les dones ho passaven molt malament en 
aquest món. Recorde passejar amb la iaia, 
de ben menuda, i vore les dones prostituïdes 
als carres que llavors eren mig prohibits i se 
m’encollia el cor. O contemplar ma mare i les 
dones de la meua família treballar moltíssim 
i amb cap reconeixement. Però al principi no 
sabia molt bé com canalitzar el que sentia i 
on acudir. Tot va canviar al cap d’uns quants 
anys, quan vaig entrar com a permanent 
sindical a l’STAS i vaig anar assumint 
responsabilitats fins a posar-me al capdavant 
de l’Àrea de la Dona i vaig entrar en contacte 
amb les organitzacions feministes. Així va 
començar pròpiament el meu activisme. Em 
va atrapar poder funcionar com a altaveu 
de tantes coses a resoldre. Tindre veu i que 
determinades problemàtiques fins llavors 
invisibles se sentiren. Poc després vaig passar 
a assumir l’Àrea de la Dona en Intersindical 

dret a l’avortament, que durant aquells dies 
va posar en perill Ruiz Gallardón. A més, per 
descomptat, del treball en els drets laborals, 
com és el pla d’igualtat que vam contribuir a 
negociar. De l’altra banda, hi havia la faena de 
portes endins del Sindicat, com, per exemple, 
el tema del llenguatge sexista, un assumpte 
en el qual sempre vaig trobar molt de suport 
en l’Àrea de Publicacions. O també el tema 
de la representació femenina en els diversos 
òrgans sindicals, on s’havia d’avançar molt.

El sindicalisme, com la resta d’àmbits de 
la vida, també ha sigut un sector fortament 
masculinitzat. 
Clar que sí. Per començar, en el Secretariat 
érem molt poques dones i, per tant, 
predominava una visió masculina sobre les 
coses. Un fet simptomàtic d’això era com 
d’interminables eren al principi les reunions 
del Sindicat: a vegades s’allargaven fins a 
les dotze o la una de la nit, segons em deien, 
fet que és incompatible amb la conciliació 
familiar que abans més, però encara hui, 
tant sols requeia en les dones. Em pareixia 
incoherent fer això de portes endins i després 

Macu Gimeno és una de les cares visibles de l’activisme feminista del País Valencià. L’any 2008 va assumir l’Àrea de la Dona 
d’Intersindical Valenciana, acabada de crear llavors, una tasca en què, sobre comptar amb nombroses complicitats, no tot 
van ser flors i violes. Després d’uns quants anys de molt d’esforç obrint camí, pensà que era sa que algú la rellevara en eixa 
funció i va tornar a l'Administració valenciana, en la qual ha treballat tota la vida. Des de fa uns pocs mesos, ja jubilada, 
continua al peu del canó, eixint al carrer en cada convocatòria feminista, teixint vincles personals i col·lectius a favor dels 
drets de les dones. Així seguirà perquè, tal com afirma, és feminista des de molt abans de ser conscient que ho era.

ENTREVISTA / MACU GIMENO, ACTIVISTA FEMINISTA
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JOANA RUSS

COM DESTRUIR L’ESCRIPTURA 
DE LES DONES
Raig Verd, Barcelona, 2022, 224 pàg.

Ens trobem davant d’un clàssic de la teoria 
feminista que analitza com la història de la 
literatura ha tractat d’ometre el paper de les 
dones en les lletres universals. L’assaig de l’es-
tatunidenca Joana Russ —una de les autores 
més destacades de ciència-ficció de tots els 
temps, a banda d’activista feminista— ressalta 

la multiplicitat de for-
mes, tons, poètiques, 
preferències i preocu-
pacions que travessen 
l’escriptura de les do-
nes sense tendir a l’ho-
mogeneïtzació essen-
cialista, bastint una 
genealogia diversa. 
El que li interessa és 
descobrir i sabotejar 
els mecanismes pels 
quals històricament 
s’ha privat, dissuadit 

i esborrat l’escriptura de les dones, bé per les 
condicions materials de la seua existència —
com ara l’educació o la situació familiar, pri-
mer com a filles, després com esposes i ma-
res— com per la recepció de les seues obres. 
Una crítica, valga la redundància, a la crítica 
literària anglosaxona produïda, majoritària-
ment, per homes que parlen sobre la literatura 
de les dones.

PURIFICACIÓ MASCARELL

MIREIA
Llibres de la Drassana, València, 2022, 111 pàg.

Aquesta novel·la addictiva i fosca creua la his-
tòria del doctor Lluís Simarro, un dels impul-
sors de la psiquiatria moderna a l’Estat espa-
nyol i l’estudi de l’histerisme en les dones al 
final del segle XIX , amb les de Mireia i Neus, 
dos jóvens de Xàtiva que coneixen un misteri-
ós personatge que obrirà les fondàries de la 
seua ment entorn de l’alteritat humana. Mi-

reia és una novel·la 
que lliga dos temps: 
el passat huitcentis-
ta protagonitzat per 
les femmes fatales i 
eixes dones histèri-
ques, els cossos de 
les quals eren utilit-
zats pels homes en 
nom de la ciència, 
amb l’època actual, 
en què encara perviu 
la por per la lliber-
tat femenina. Amb 

aquesta novel·la, la seua primera obra escrita 
en valencià, la filòloga, crítica literària i escrip-
tora Purificació Mascarell ha guanyat el Premi 
Lletraferit de Novel·la 2022. Segons la perio-
dista i escriptora Olga Merino, experta en els 
estudis sobre l’histerisme, “des de darrere de 
l’espill del temps, les boges de Jean-Martin 
Charcot i l’Hospital de la Salpêtrière aplau-
deixen Mireia.

YAYO HERRERO

EDUCAR PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. 
UNA MIRADA ECOFEMINISTA 
A LA EDUCACIÓN
Octaedro, Barcelona 2022, 172 pàg.

Sosté Yayo Herrero que l’analfabetisme ecolò-
gic i la invisibilitat de les cures són grans obs-
tacles per a construir un futur habitable. A les 
propostes pedagògiques del segle XXI, diu la 
professora ecofeminista, els manca una reflexió 

sobre els contextos 
social i econòmic 
en què es desen-
volupa la vida de 
qui educa i de qui 
aprén. «L’educa-
ció no es pregunta 
per la societat que 
volem, no la ima-
gina ni la prefigu-
ra (...) és dona per 
descomptat que no 
es pot imaginar el 
que està per vin-

dre». Des d’aquesta premissa, l’autora proposa 
un coneixement i una pràctica educatives que 
comprenguen el moment que vivim, que pro-
jecten el present i el futur amb la sostenibilitat 
de la vida com a principal full de ruta i que fo-
menten l’adquisició d’un saber que s’estenga al 
conjunt de la societat. «El món va a ser molt 
diferent de com ha sigut i, si és així, no es pot 
seguir educant com si no passara res.»

A. AGUILAR OLIVAS, C. BERNAT MATEU, G. 
MARTÍNEZ PASTOR I L. BELLVER GANDIA

VENIM DE LLUNY. HISTÒRIA DEL 
FEMINISME AL PAÍS VALENCIÀ
Sembra Llibres, València, 2022, 92 pàg.

Coneixem l’origen del llegat feminista que hem 
heretat les activistes feministes actuals del País 
Valencià? Sabem dir alguns dels noms d’aques-
tes pioneres a casa nostra? Amb aquesta obra, 
quatre joves historiadores vinculades a la Uni-
versitat Popular La Fènix rescaten de la des-

memòria les lliçons 
emancipadores de 
tantes dones silenci-
ades que protagonit-
zaren els inicis de la 
lluita feminista al País 
Valencià durant els 
segles XIX i XX. Des 
de l’impuls emancipa-
dor basat en l’educa-
ció i en el laïcisme que 
portaren els vents de 
la Primera República, 
passant per l’obreris-

me de les associacions de dones treballadores 
de la primeria del segle XX i per les militants 
comunistes de la Guerra Civil o per les represa-
liades de la Dictadura, aquest assaig, tan neces-
sari, ens brinda un valuós repàs dels orígens del 
feminisme per constatar que, com diu el títol de 
l’obra, «venim de lluny». Perquè hi ha debats a 
què les nostres predecessores ja es van enfron-
tar. Coneguem-les i escoltem-les.

NEUS FERRI. 
QUAN LA VEU TORNA A CASA

potentíssim i és capaç d’afrontar, amb la seua 
veu, quasi tots els estils. Molts la coneixeran 
com a finalista del programa televisiu La voz i a 
més a més compagina la seua carrera en solitari 
amb artistes com Melendi, de qui és corista i 
guitarra acústica. Amb Llar, Ferri s’ha allunyat 
del focus mediàtic propi del mainstream i 
s’ha centrat en allò que és important, com 
és trobar-se a casa des de la intimitat, la 
senzillesa i la humilitat. Per això el disc manté 
el valencià com a llengua predominant amb 
temes colpidors, com «Tremole», «La flama», 
la mateixa «Llar» o l’esplèndida cloenda de 
«Dol». La mateixa Ferri ho explica: «En Llar 
cante a la meua família, als que han estat abans 
i als que vindran, a l’amor, a l’esperança, el dol, 
a la conducta humana i a la vida. És un disc 
sentit i, sobretot, és un retorn a casa, tant pel 
que m’aporta emocionalment escriure i cantar 
en la meua llengua, com per l’autoavaluació que 
per a mi suposa tot el procés. Em reconec i me 
n’alegre, soc i seré llar.»

Cerdita, de Carlota Pereda, i Cinco lobitos, de 
l’esmentada Ruiz de Azúa. 

Però dins de la categoria a direcció novella 
podrien haver entrat també els films d’Andrea 
Bagney, Ramona; d’Avelina Prat, Vasil, o 
d’Estefanía Cortés, Edén. En curtmetratge de 
ficció cal destacar la direcció d’Eva Libertad 
i Nuria Muñoz per Sorda, i de Sara Izagirre i 
Estibaliz Urrusola per Cuerdas. I, per primera 
vegada, en una categoria tècnica, com és 
direcció de producció, totes les nominacions 
recauen en dones: María José Díez (Cinco 
Lobitos), Manuela Ocón (Modelo 77), Carmen 
Sánchez de la Vega (As bestas), Elisa Sirvent 
(Alcarràs) i Sara García (Cerdita).

Per a totes les nominades: Enhorabona!

La mirada 
Al conjunt d’aquestes directores els uneix una 
mirada femenina. La narració de les seues 
pel·lícules està marcada pel punt de vista de les 

dones protagonistes. Les històries parlen dels 
desitjos femenins, de les seues passions, dels 
seus anhels i frustracions, de les seues pors. 

En aquestes, les dones no són deesses 
inassolibles ni misterioses. Únicament 
són dones reals que intenten sobreviure 
als problemes de la vida, a les crisis de les 
relacions familiars i d’amics, a l’acceptació de 
la seua sexualitat i del seu cos.

Històries, cal destacar, que conjuminen, 
a més del reconeixement de les persones 
acadèmiques, els aplaudiments de la crítica i 
del públic. Un reconeixement que s’expandeix 
a l’estil de la narració, ja que cada directora 
narra amb un estil i gènere diferent. 

Així, Carla Simón i Pilar Palomero opten 
per una posada en escena amb ressons 
documentalistes; Alauda Ruiz de Azúa 
retrata amb pinzelles realistes; Elena López 
Riera harmonitza amb destresa els traços 
del costumisme, del documental, amb els del 

gènere fantàstic, i Carlota Pereda conjuga 
pinzellades de realisme amb els trets del 
cinema gòtic i de terror. 

Per a concloure, només remarcar que serà 
una gala dels Goya en què la mirada de la 
dona s’ha fet present.

VICENT XAVIER CONTRÍ

L’ artista alcoiana s’ha coronat al final de 2022 
en l’escena musical valenciana amb diferents 

premis —el Carles Santos de pop de l’institut 
Valencià de Cultura, en la seua cinquena edició, 
i l’Ovidi de rock del Com, Col·lectiu Ovidi 
Montllor de música en valencià, en la seua 
dessetena edició— i ho ha fet amb huit cançons 
pròximes, sinceres. Llar (Maldito records, 2022) 
ha sigut un dels discos més aclamats per la 
crítica, potser per l'exhibició vocàlica de Ferri i 
per haver-se sabut acompanyar d’un tàndem de 
productors i arranjadors solvents: Hèctor Tirado 
i Blai Antoni Vañó.

Però, per als nouvinguts, qui és Neus Ferri? 
Doncs Neus Ferri és professora de cant modern, 
va estudiar magisteri musical, té un directe 

BEGOÑA SILES OJEDA

Q uan vostés lligen aquesta crítica, la 
gala dels Goya 2023 ja s’haurà celebrat 

i seran sabedores i sabedors dels premis 
atorgats. En canvi, jo escric aquesta ressenya 
submergida en la incertesa que suposa només 
ser coneixedora de les nominacions. Unes 
nominacions, les d’enguany, en què els noms 
de les dones ressonen amb força en diversos 
apartats, des dels artístics fins als tècnics. 

De les cinc nominacions a millor pel·lícula, 
tres estan dirigides per dones: Alcarràs, de 
Carla Simón; Cinco lobitos, d’Alauda Ruiz de 
Azúa, i La Marternal, de Pilar Palomero. I de 
les cinc nominacions a direcció novella tres 
són directores: El agua, d’Elena López Riera; 

 

RITMES D'ARA I ACÍ

 

EN PANTALLA

LA PRESÈNCIA FEMENINA 
EN ELS GOYA 2023

Susi Sánchez, Goya a millor actriu de repartiment
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EVA T. TRENZANO
PERIODISTA

E m demanen que escriga sobre el moviment 
feminista valencià, ara i ací, en aquest present 
post-pandèmic i en què la llei del “només sí és 

sí” ha desplaçat una altra llei, la trans, del trist honor 
d’encapçalar el rànquing de polèmiques i malestars 
que travessen el moviment feminista i amenacen de 
dinamitar el capital polític acumulat els últims anys. 
Diria que hem passat de l’orgull feminista de 2018, a 
un present de desànim, desgast i polarització. Parle per 
mi, per descomptat. Però també per moltes dones del 
meu voltant.

Escric aquest text quan falta menys d’un mes per al 
8M. Una notificació al mòbil m’informa que ministra 
d’Igualtat, Irene Montero, acaba de confirmar que el 
diàleg PSOE- Podem sobre la llei del “només sí és sí” 
està trencat. Fa unes quantes hores, la llei trans que 
tant ha tensionat el moviment feminista, ha superat 
el tràmit del Senat. Hui mateix, el Constitucional 
ha avalat la llei de l’avortament, dotze anys després 
d’aprovar-la.

Tornem a estar en any electoral. Ja n’han passat 
quatre des del 2019, l’any-epíleg del mític 2018. 
L’any del #MeToo i la Manada. De la marea violeta i 
la primera vaga feminista. L’any de la quarta onada 
feminista. Va ser tan gran el 2018, que el 2019 tots els 
adjectius ja s’havien gastat. Després vindria el fred 
de la pandèmia, que va evidenciar la importància 
de les cures i que tantes coses ens ha canviat per a 
sempre. I després arribaria la llei trans, la guerra i 
l’agonia de la llei trans. I encara més tard, la tristor, la 
desmoralització per la llei del “només sí és sí”.

Però anem a pams, en aquest exercici de memòria 
dispers i situat, entelat d’una certa nostàlgia. El 
8M del 2020 era diumenge i arreu del meu país les 
dones, milers de dones, vam tornar a eixir als carrers, 
però aquesta vegada sense convocatòria de vaga. Jo 
feia només uns pocs mesos que m’havia incorporat 
a la redacció d’À Punt. Recorde escriure una peça 
sobre Les Beatrius, la Xarxa de dones professionals 
valencianes per un periodisme feminista, que va 
organitzar una mena de túnel del terror al centre 
de València per denunciar les pitjors pràctiques del 
periodisme masclista. Les Beatrius, igual que Las 
periodistas paramos, érem filles de l’esplèndida collita 
del 2018, l’any que tanta força i esperança ens va 

donar, amb el feminisme exhibint múscul, més unit 
que mai.

L’embranzida feminista va coincidir amb el 
naixement d’À Punt i va inaugurar un temps en què 
els nous mitjans públics valencians es convertirien 
en una finestra múltiple des d’on visibilitzar i fer una 
tasca feminista, amb microespais —hui desapareguts 
de la graella— com l’Observatori d’Igualtat’, que 
presentava Violeta Tena els matins del divendres, dins 
del magazine El Matí d’À Punt, i on igual entrevistava 
Teresa Meana sobre llenguatge inclusiu, que es feia 
ressò de la iniciativa d’un ajuntament per incorporar 
la perspectiva de gènere a l’urbanisme i fer els carrers 
més segurs per a les dones. O “En clau igualitària”, 
una secció dins l’informatiu conduïda per Carolina 
Salvador que cada nit de dijous posava el focus en el 
sexisme i la discriminació de gènere, especialment en 
els mitjans de comunicació.

Aquells eren temps en què la televisió de les 
valencianes i valencians també ens va regalar un 
programa com Valentes, que recuperava i dignificava 
la vida de dones immenses, com Alejandra Soler, 
Maria Cambrils, Empar Navarro, Enriqueta Agut, 
Manuela Ballester o Carmen Alborch, que se’n va anar 
després de reivindicar que el feminisme fora declarat 
Patrimoni de la Humanitat.

El 2020, però, marca l’última mobilització massiva 
i, sobretot, unitària del 8M. A Madrid, la ultradreta 
aprofitaria per a criminalitzar el moviment feminista 
i responsabilitzar-lo de l’expansió de contagis i un 
any després, amb el coronavirus encara cobrant-se 
vides, es prohibiria qualsevol acte reivindicatiu. Al 
País València, el Dia de les Dones de 2021 va prendre 
la forma de concentracions descentralitzades i actes 
simbòlics com l’homenatge des dels balcons a les 
treballadores essencials. D’organitzar els actes, se’n va 
encarregar l’Assemblea Feminista de València, nascuda 
també el 2018, i amb un grapat d’activistes piqueteres 
encara pendents de juí: entre les vagues del 8M de 
2018 i 2019 i el 25N de 2019, van rebre 21 multes per 
la llei mordassa, per valor d’11.000 euros. 

La llei trans estatal, que pretenia replicar la 
normativa aprovada a casa nostra el 2017, ja 
havia entrat en escena. L’esborrany de la norma, 
que reconeixia el dret de les persones trans a 
l’autodeterminació de gènere, és a dir, a modificar 
el sexe legal sobre la base de la lliure voluntat, va ser 
contestada per un sector del feminisme amb la creació 

“L’embranzida 
feminista va coincidir 
amb el naixement d’À 
Punt i va inaugurar 
un temps en què 
els nous mitjans 
públics valencians es 
convertirien en una 
finestra múltiple des 
d’on visibilitzar una 
tasca feminista

Un dels trets 
identitaris del 
moviment feminista 
és la multiplicitat 
de veus, posicions i 
dissidències, però, 
ara mateix resulta 
complicat desmarcar-
se de la guerra política 
que pareix haver 
engolit la lluita de les 
dones
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d’associacions que denunciaven l’esborrat de les dones. 
El debat, dins i fora dels cercles feministes, va anar 
carregant-se de violència i agressivitat.

És cert que un dels trets identitaris del moviment 
feminista és la multiplicitat de veus, posicions i 
dissidències, però, ara mateix resulta molt complicat 
desmarcar-se de la guerra política que pareix haver 
engolit la lluita de les dones. Sembla que a la força has 
d’anar amb les unes o les altres, com si només existiren 
dos bàndols enfrontats i antagònics. O eres TERF o 
del queer generisme. O estàs amb Irene Montero o 
reclames el seu cap. És com si tots els ponts s’hagueren 
trencat. Personalment, em sent òrfena d’espais on 
els dubtes siguen benvinguts, on es puga discrepar, 
escoltar, reflexionar sense por. 

 No vull acabar aquest article des del pessimisme 
i la derrota, sinó fent constar el meu reconeixement 
cap a les companyes que posen el cos i ocupen la 
trinxera política, sindical, institucional, associativa, 
i amb convicció alcen la veu i la pancarta per minar 
des de dins el sistema heteropatriarcal i desmuntar la 
cultura de la violència contra les dones. Conste ací el 
meu respecte, la meua profunda admiració per l’exèrcit 
invisible de dones que treballen des de mil fronts per 
un món més igualitari, discretament, des de la perifèria, 
des dels entorns rurals, des dels pobles i comarques. 
Les Dones Malva de la Vall d’Albaida, les Xateba de la 
Costera, les Sòriques de la Ribera, la Xarxa de Dones 
de la Marina Alta, les Dones en Lluita de Castelló; les 
Arada, amb el seu Arxiu de Memòria amb perspectiva 
feminista; les dones d’Alanna, sempre al costat de les 
supervivents del terrorisme masclista; les Beatrius, que 
aquestes Falles tornaran a examinar els monuments 
des del punt de vista de gènere; les Fonèvol d’Alcoi, que 
batallen per la igualtat en les festes de Moros i Cristians; 
les Naturadores, que van amunt i avall per tot el País 
Valencià impartint tallers d’educació afectivosexual i 
encara trauen temps per fer un documental com Les 
Cures. O les dones de la Coordinadora Feminista de 
València, que cada primer dimecres de mes criden 
contra la violència que ens mata per ser dones.

Conste ací el meu agraïment a totes elles, i a totes 
les companyes, tots els col·lectius que m’he deixat fora 
d’aquest text i que són la immensa majoria, perquè em 
retornen la força i el sentit de la lluita feminista, més 
enllà dels debats teòrics i conceptuals i les divisions 
amargues i desesperançadores. Amb elles és amb qui, 
aquest 8M, vull estar.

Imatge de la vaga feminista de 2019 a València


