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La memòria d'una llarga història de resistència 
que corre avui el perill de ser esborrada. 

Preservar aquesta memòria és crucial. 

Silvia Federici, 2004
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El 2022 la FUNDACIÓ ISONOMIA celebra el seu vintè aniversari i, malgrat la seua 
joventut, aquestes dues dècades han brindat la possibilitat de realitzar moltes accions 
encaminades a l’objectiu d’assolir la IGUALTAT EFECTIVA de dones i homes.

Accions que no haurien estat possible sense els municipis de la XARXA ISONOMIA i 
les persones sòcies. Una mirada retrospectiva posa en evidència un inestimable treball 
mà a mà per a aconseguir aquesta igualtat tan desitjada.

I en aquest aniversari, des de la Fundació Isonomia s’ha plantejat el propòsit de resca-
tar els “SABERS” de les dones.

El món està ple de SABERS de dones. “SABERS” entesos com coneixements acu-
mulats durant segles, gairebé sense reconeixement social, apresos habitualment per 
transmissió oral, divulgats sense una instrucció reglada i amb un aprenentatge diferent 
del de l’educació escolar estandarditzada. Sabers que, a més a més, no es tenen en 
compte en una economia que només valora la transacció mercantil, deixant de banda, 
com apunta Cristina Carrasco (2006), una molt bona part de les activitats que han rea-
litzat les dones al llarg de tota la història.

Presentació
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Aquestes activitats i tasques formen part, majoritàriament, del treball reproductiu rea-
litzat, bàsicament, per les dones i que ha estat, i continua sent, el suport sobre el qual 
s’assenta tota la societat.

El que saben fer les dones forma part d’un coneixement privilegiat, molt sovint, ge-
nerat i transmès durant generacions, que també cal aprendre i mestrejar. A pesar de 
ser l’essència de la vida, aquests sabers han estat menyspreats socialment i, fins i tot, 
es podria dir que es troben en perill d’extinció. En nombroses ocasions, les mateixes 
dones desconeixem i infravalorem la nostra saviesa.

Reconèixer totes aquestes aportacions de les dones i posar-les a disposició de tota la 
societat és un merescut homenatge i un valuós regal.

Per això aquesta publicació, que inclou la descripció dels coneixements, habilitats, 
destreses (artesanies, remeis, gastronomia, agricultura, administració domèstica, etc.), 
així com imatges de dones realitzant-les (fotografies o vídeos).

Rescatem els SABERS de les dones.
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Introducció 

2.
Però què bé viviu al poble. Quantes vegades hem sentit aquesta expressió les per-
sones que hi vivim en un. I és veritat que viure a un poble proporciona moltes coses 
bones, però hem d’eliminar la visió romàntica que algunes persones tenen del que 
implica viure a un poble, sobretot quan es fa referència a xicotetes localitats. 

Es torna als municipis rurals de vacances, de visita a parents en dates assenyalades, 
sobretot en les festes dels pobles, Nadal o Pasqua. Es torna al lloc on es tenen les 
arrels, i qui no té un poble natal en busca un d’adopció. I és que als pobles troben un 
lloc que les acosta a la naturalesa, però també on s’aprecia la més important qualitat 
dels éssers humans: i és que som éssers socials que ens relacionem entre nosaltres 
generant relacions i xarxes de suport derivades d’aquestes. Però les relacions reque-
reixen temps que en massa ocasions la vida a les ciutats fa que aquestes es diluïsquen, 
que a penes si s’arriba a conèixer a les persones amb les quals es comparteix edifici i 
molt menys un barri. 

Parlar del medi rural és en realitat fer-ho d’un conjunt de realitats molt diverses. De 
fet, no hi ha una única definició que permeta caracteritzar-lo d’una forma generalitza-
da perquè no és el mateix un poble d’interior que un de costa, com tampoc ho és un 
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municipi de 100 habitants lluny de la capital de província que un altre amb la mateixa 
població, però a penes a uns quilòmetres de la capital de la província. 

Les variables que permeten caracteritzar el medi rural solen fixar-se, d’una banda, en 
les activitats productives (centrades en el sector primari), però en l’actualitat els estu-
dis solen posar el focus d’atenció en la població resident i en la densitat de població 
respecte al territori de la localitat. Aquesta última opció és la utilitzada en la Llei per al 
desenvolupament sostenible del medi rural (Llei 45/2007), que considera que el medi 
rural és l’espai geogràfic format per l’agregació de municipis o entitats locals menors, 
definit per les administracions competents, que posseïsquen una població inferior a 
30.000 habitants i una densitat inferior als 100 habitants per km². Mentre que un mu-
nicipi rural de xicoteta grandària és aquell que compta amb una població resident 
inferior als 5.000 habitants i estiga integrat en el medi rural.

Tenint en compte l’anterior definició, pràcticament el 80% del territori espanyol seria 
considerat rural, però compta amb aproximadament el 20% de la població total que 
resideix al país. Estem davant la denominada «Espanya buidada», terme del qual s’es-
tà parlant molt els últims anys. Però aquesta realitat no és fruit de la casualitat sinó 
més aviat de la causalitat, ja que és molt poc el que realment s’ha dut a terme des de 
les polítiques públiques des d’una perspectiva històrica perquè això no siga així. La 
població resideix on té oportunitats per a poder desenvolupar una vida plena. I això 
no sols és comptar amb un patrimoni cultural, natural o gastronòmic, necessita també 
que es desenvolupen activitats productives que proporcionen una renda que permeta 
viure dignament, i a més d’un conjunt de serveis que realment permeten fer efectiva 
una igualtat tant per a qui habite a les localitats rurals com a les ciutats. 

Després del període de confinament provocat per la COVID-19 durant el segon tri-
mestre de 2020, moltes persones es van qüestionar la seua forma de vida i van pren-
dre la decisió de canviar el seu domicili a l’entorn rural. Si bé això és cert, qui ho ha 
fet s’ha desplaçat amb «els seus treballs al coll». Aquestes persones han canviat la 
seua residència a municipis que compten amb les infraestructures de comunicacions, 
de transport i internet que els fan falta, així com amb serveis sanitaris o de suport a 
les activitats de cures, totes elles imprescindibles per a garantir no tan sols una certa 
qualitat de vida. 

Però, no s’ha d’oblidar que els municipis compten amb serveis com ambulatoris, far-
màcies, o col·legis, per exemple, en funció de la població resident. Als pobles més 
xicotets comptar amb una bona xarxa de carreteres que els comunique amb altres 
localitats és condició necessària però no suficient perquè la població es mantinga i fins 
i tot augmente. Fa falta que es generen les condicions perquè es puga crear ocupa-
ció de manera endògena. Les mancomunitats de municipis passen llavors a tindre un 
paper molt important perquè l’agrupació permet aconseguir uns mínims per a poder 
comptar amb serveis als quals la població està acostumada en els entorns urbans.
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En parlar de serveis no es pot deixar de costat que la dotació d’infraestructures és 
important. Però també ho és qui prestarà aquests serveis. De fet, parlar d’entorn rural 
és fer-ho del paper desenvolupat per les dones al llarg del temps. Les dones han par-
ticipat activament de l’activitat productiva en els camps i granges al llarg del temps, 
treballant colze a colze amb l’home, amb els seus familiars homes en les explotacions. 
La major part del temps invisibilitzades en un treball que no ha tingut ni remuneració 
econòmica ni valoració de la seua aportació, ni tan sols per elles mateixes. Han sigut 
les «col·laboradores necessàries» perquè les explotacions funcionaren alhora que es 
dedicaven a tot el treball de la llar i de cures de persones majors, malaltes o menors. 

El treball de cures és altament intensiu en temps i, no obstant això, les dones l’han dut 
a terme amb molta fatiga i secundant-se en altres dones. Aquest capital social amb el 
qual s’ha comptat en l’entorn rural és molt més difícil de trobar en els entorns urbans, 
on l’accés a un lloc de treball per part d’una dona en moltes ocasions es recolza en la 
contractació d’una altra dona, en la seua major part migrant, per a l’atenció del treball 
domèstic i de cures. 

Pel que fa a l’activitat primària, cal destacar que a l’actualitat una molt bona part del 
treball en les explotacions pertanyents al sector primari l’estan duent a terme població 
migrant. Es tracta en general d’homes joves que estan fent un treball que la població 
espanyola està deixant de banda, en gran mesura, per las dures condicions de treball 
i les baixes remuneracions. El relleu generacional en l’activitat primària és un repte. 
Els pares i mares coneixedors de la dura vida en el camp han afavorit que les seues 
filles i fills es formen i busquen un treball que els proporcione el que anomenen «una 
millor vida»  abandonant l’agricultura i ramaderia familiars. Aquests xicotets negocis 
han suposat la generació, no sols d’aliments indispensables per a la vida tant al camp 
com a la ciutat, sinó també la permanència de població als pobles. No obstant això, 
els reduïts marges de beneficis de les xicotetes explotacions estan suposant un repte 
a la supervivència d’aquestes, sobretot en un context com l’actual en el qual s’està 
patint l’encariment de llavors, adobs, pinso, electricitat, combustibles… En fi, d’unes 
matèries primeres imprescindibles per a la producció. El suport a la producció ecolò-
gica és un repte. Els preus de venda d’aquests productes ecològics és més alt, però 
també suposa un cost l’adaptació perquè la producció siga ecològica.

En vista del que s’ha dit anteriorment, és important posar en valor l’esforç de les dones 
(moltes d’elles amb formació universitària en enginyeria agrònoma o etnologia) que 
estan transformant les explotacions familiars. I és que les dones estan tenint un gran 
protagonisme en aquesta transformació cap a la producció ecològica i de productes 
de qualitat. Les dones que durant segles abandonaren els pobles per a treballar a les 
ciutats, ja que la titularitat de les explotacions agrícoles i ramaderes estaven en mans 
dels homes, han tornat per a liderar també el canvi en el sector primari.

Sense dones els pobles desapareixen i ho fan progressivament perquè la població va 
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envellint. Els pobles més xicotets compten amb un elevat percentatge de població 
major que necessita de cures. Persones que van treballar i van cuidar durament tota la 
seua vida i que ara compten amb escassos serveis públics per a la seua atenció. El pa-
per de les institucions públiques ha de ser important, és costós, però no pot haver-hi 
una ciutadania de primera i una altra de segona classe. 

Les dones no només han suposat el suport fonamental per al manteniment de l’ac-
tivitat productiva i de la societat rural, han sigut també les que han preservat els co-
neixements i tradicions pròpies de les seues localitats. D’aquesta manera, han permés 
que pervisquen activitats que han sigut considerades pròpies de les dones al llarg 
del temps com són totes les relacionades amb la gastronomia o l’artesania. Així, les 
receptes de plats típics, l’elaboració de sabó, els boixets, el ganxet, els brodats o fins 
i tot la confecció de vestits tradicionals, entre altres, continuen transmetent-se de 
manera oral entre les dones de les famílies. A més, algunes d’aquestes activitats es 
fan en grup, estrenyent els llaços entre les dones i construint xarxes de suport amb 
les quals fer front als problemes petits i grans de la vida. Aquests sabers impliquen 
un coneixement de tècniques i processos que ha de conservar-se en constituir un 
patrimoni immaterial. Pot ser que no tinga el reconeixement d’una institució com la 
UNESCO, que és l’encarregada de declarar els patrimonis de la humanitat, però si que 
hauria de tindre’l per part de les societats en les quals aquestes activitats artesanals 
es desenvolupen.

Els reptes als quals com a societat ens enfrontem perquè les condicions de vida de 
l’entorn rural siguen comparables quant a dotació de serveis i infraestructures als de 
les zones urbanes són molts. I passen per assumir costos que encara que no sempre 
siguen rendibles econòmicament, per descomptat sí que ho són socialment. A més, 
els coneixements i sabers que es continuen mantenint als nostres pobles han de ser 
preservats. No podem oblidar les nostres arrels, i per a això es requereix posar el 
punt focal en les persones i cuidar-les. Tenim una oportunitat que no s’ha de perdre 
d’avançar com a societat socialment responsable i, per tant, implicada amb els muni-
cipis rurals i amb els sabers de les dones. 

Juana Aznar Márquez.

Professora Titular d’Universitat de l’Àrea de Fonaments 
de l’Anàlisi Econòmica de la Universitat Miguel Hernández
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Les protagonistes

3.
Ares del Maestrat (Castelló)

Foto 1. D’esquerra a dreta: 
Consuelo Mestre Marques, Adoración Monfort García, Amparo Monfort García, Araceli 

Monfort Sangüesa, Elena Cerero Delgado i Águeda Ulldemolins Monfort.
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Castellfort (Castelló)

Foto 2. D’esquerra a dreta: 
Lidia Querol Troncho, Raquel Tosca Segura, Mª Carmen Beser Folch i 

Manuela Bellnunt Folch.
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Cinctorres (Castelló)

Foto 3. D’esquerra a dreta: (darrere) María Teresa Querol Beltrán, María Isabel Ripollés 
García, Palmira Folch Royo, María Joaquina Artola Mestre, Palmira Celma Royo i Victoria 

Moles Segura; (davant) Primitiva Querol Querol, Amparo Milian Dalmao, María Pilar Redón 
Tena, Esther Marín Sales, Asunción Ortí Dalmao i Evelia Marín Guardiola.

La Todolella (Castelló)

Foto 4. D’esquerra a dreta: Rosario Piquer Pascual, Nieves Marín Monfort, Josefina Ripollés 
Morralla i Felicitas Sorribes Carbó.

Les protagonistes
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Vilafranca (Castelló)

Foto 5. D’esquerra a dreta:  
Matilde Gil Campos, Susana Deusdad Vicente (darrere), Magdalena Bayot Monforte, Pilar 

Prades García i Xaro Millán Torres (davant).

Villores (Castelló)

Foto 6. D’esquerra a dreta: 
Juanita Carceller Sabater, Teresa Balaguer Carbó i Mª Esther Querol Frasno.
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Sabers de dones

4.
4.1. SABERS ANCESTRALS A L’AGRICULTURA I EL TEMPS

Video 1. https://www.youtube.com/watch?v=tx_lMhM3E8k&list=PL 

-tMfEC7qsjTVYsNtEhy7bivN4wYdNfzV&index=1
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• Un poc més sobre les tretzenades. S’utilitzen per a saber el temps que farà 
durant tot l ́any següent. Són 12 dies que corresponen als 12 mesos. Unes tret-
zenades van de cara i les altres al revés.

Les de cara comencen a comptar 12 dies consecutius des del dia de Santa Llúcia, 
que és el 13 de desembre, fins al dia 24 de desembre. El temps del 13 de de-
sembre equivaldria al que faria en gener, el 14 el de febrer, el 15 el de marc, 16 
abril, 17 maig, 18 juny, 19 juliol, 20 agost, 21 setembre, 22 octubre, 23 novembre 
i 24 desembre. 

El dia de Nadal es descansa i el 26 de desembre es comencen a comptar al revés 
fins al dia de Reis, que és el 6 de gener. Així que el 26 de desembre equivaldria 
al temps que faria el desembre de l’any vinent, el 27 el novembre, el 28 octubre, 
el 29 setembre, el 30 agost, el 31 juliol, l’1 de gener juny, el 2 maig, el 3 abril, el 
4 març, el 5 febrer i el 6 gener. 

La cultura popular diu que les més fiables són les darreres, les que van al revés.

• Dos ulls de sol. A la posta de sol, si el cel està un poc ennuvolat es pot veure el 
Sol que es pon i a l’altre costat un reflex; apareixent dos ulls de sol. Això prediu 
que plourà. 
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4.2. TREBALLS

Video 2. https://www.youtube.com/watch?v=UILr0DQ_zgk&list=PL 
-tMfEC7qsjTVYsNtEhy7bivN4wYdNfzV&index=2

• Un poc més sobre l’elaboració de les faixes.

A Cinctorres, les xiques als 14 anys començaven a treballar a la fàbrica de faixes 
i el seu sou era de 5 pessetes al dia. Unes cosien, altres xiques teixien i altres 
feien cordons. 

El procés de l’elaboració de les faixes comença a les filatures, on per mitjà d’unes 
màquines es processa la matèria primera: llana, cotó, etcètera. La torsió és ne-
cessària per convertir-la en fil; aquest fil és l’ordit i la trama. A la fàbrica arribaven 
cons amb la matèria prima i es posaven a la fileta des d’on es passava a l’ordidor.1 
A l’ordidor es posen tants fils com d’amplada han de tindre les faixes. Per a que 
es puguen teixir, des de l’ordidor, el fil passa uns rodets anomenats plegadors 
que són els que després van al teler per teixir les faixes. Al teler els fils de l’ordit 
es passen individualment per uns lliços subjectats a les pintes. Segons la manera 
de passar aquests fils es formen els dibuixos que han de tenir les faixes. A conti-
nuació, formen una espiga passant els fils d’ordit i es comença a teixir amb una 
trama.2 La trama va en unes canilles que s’acoblen a les llançadores que és el que 
passa per l’ordit d’una banda a l’altra per fer l’entramat i així teixir les faixes. La 
distància, ja calculada, serveix per a teixir uns trossos que són on després es fan 
artesanalment, amb les mans, els cordons i serrells.

1  Per a saber-ne més: https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/ordidor

2  Per a saber-ne més: https://ca.wikipedia.org/wiki/Trama_(t%C3%A8xtil)

Sabers de dones

https://www.youtube.com/watch?v=UILr0DQ_zgk&list=PL-tMfEC7qsjTVYsNtEhy7bivN4wYdNfzV&index=2
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Pastilles de sabó casolà

Ingredients:

• 6 litres d’oli ja gastat

• 3 litres d’aigua

• 1 kg de sosa

• 500 g de detergent de rentar a mà

 

Foto 7. Pastilla de sabó casolà (fotografia facilitada per les dones d’Ares del Maestrat).

Procediment:

• Es posa la sosa a l’aigua i es remou. Quan l’aigua està fresca es va afegint l’oli 
i es va removent amb un pal de fusta. A poc a poc s’afegeix el detergent i es 
continua regirant fins que qualla.

• Quan ja comença a fer-se espès s’aboca en un recipient ample i d’uns vint cen-
tímetres de fondo. És recomanable posar un plàstic gran entre el recipient i el 
sabó. 

• Al cap d’uns dies, quan ja està quasi dur del tot, es talla la pasta amb un ganivet, 
fent les pastilles al gust de la persona que el prepara. Al cap de deu dies ja està 
bo per a usar.

Truc de neteja:

• Per a fregar les paelles i les olles, quan es cremaven al foc, s’utilitzava el sauló.3 
Aquesta pedra es picava, i amb la sorra resultant es fregava. Quedaven molt 
netes.

3  Per a saber-ne més: https://ca.wikipedia.org/wiki/Saul%C3%B3
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4.3.  ARTESANIES

Video 3. https://www.youtube.com/watch?v=3AdKshSdmso&list=PL 
-tMfEC7qsjTVYsNtEhy7bivN4wYdNfzV&index=3

Sabers de dones
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4.4.  REMEIS I MEDICINA NATURAL

Video 4. https://www.youtube.com/watch?v=Jn-TNUkdG_0&list=PL 
-tMfEC7qsjTVYsNtEhy7bivN4wYdNfzV&index=4

• Un poc més sobre els parts estacionaris. 

La despulla de la serp verda s’emprava per al tractament del part estacionari. 
Feien una poció amb despulles de serp arreplegades al mes de maig, bullien la 
pell amb aigua i la deixaven gelar. Després la colaven i feien beure dos gots a 
les dones amb l’embaràs a terme, perquè les ajudava a parir. Ara bé, no havien 
de saber de què estava fet aquest beuratge. Faria un efecte similar al de l’occi-
tocina.

Altres remeis i medicines naturals

Per a no escaldar-se. Card de panical o Eryngium campestre (en castellà, 
cardo corredor)

Una planta de tany ert i gruixut que fa la florada a principis del mes de juliol i dura fins 
a setembre.

Procediment:

Es talla un tronquet de 3 o 5 cm, que es deixa secar, es buida 
i al qual se li passa un cordellet per dins. Aquest cordellet po-
sat com a polsera, penjat al coll o al turmell, evita que quan fa 
calor s’escalde la pell; sobretot dels plecs inguinals. 

Foto 8. Card de panical (fotografia de wikipedia).

https://www.youtube.com/watch?v=Jn-TNUkdG_0&list=PL-tMfEC7qsjTVYsNtEhy7bivN4wYdNfzV&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Jn-TNUkdG_0&list=PL-tMfEC7qsjTVYsNtEhy7bivN4wYdNfzV&index=4
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Per a picades d’abella

Es fa una pasteta d’aigua mesclada amb argila i es posa damunt la picadura, això fa 
que la inflamació del verí desaparega al cap d’unes hores.

Per a cremades, cicatrius, ferides o psoriasi. Hipèric o herba santjoanera

Procediment:

Es posen, en un envàs de vidre, les floretes amb oli d’oliva i es 
deixa quaranta dies al sol i a la serena. És a dir, de nit i de dia 
a l’exterior i sempre al mateix lloc, que pot ser l’ampit d’una 
finestra.

Foto 9. Hipèric (fotografia facilitada per les dones d’Ares del Maestrat).

Per al pulgó de les plantes. Ortigues i cua de cavall

Procediment:

Posar ortigues i cua de cavall en aigua durant un o dos dies, passats els quals es cola 
i el  líquid resultant ja es pot usar per a polvoritzar les plantes. 

Per a picades i cops. Raïmet de pastor o raïmet de gripau 

Procediment:

El raïmet es pica fent una pasteta i s’aplica damunt la picada o el colp. Es tapa amb 
una gaseta i, si és necessari, s’ha de repetir l’acció.

Per a l’asma i per a prevenir infeccions respiratòries. Boixa blanca 

Procediment:

Collir les floretes de la boixa, bullir-les i després fer-se cada dia una infusió. També s’hi 
pot afegir una culleradeta de mel. 

Combinant equinàcia, pròpoli i timó, o combinant flor de saüc i til·la, o també timó i 
ceba, es prevenen les infeccions respiratòries.

Sabers de dones
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Refredat

Un saquet de blat calent posat al pit és bo per al refredat.

Per a disminuir l’ansietat, l’estrés i l’insomni

Til·la, valeriana, passiflora, melissa, lavanda, espinal blanc i herba marialluïssa. Prendre 
en infusió.

Per a mal de queixal, faringitis, luxacions i cops 

Àrnica en infusió o per a fer gàrgares. També, per a fer fregues, àrnica amb alcohol.

Per a problemes de ronyons

Fruits del ginebre.

Per a desinflamar i netejar el fetge

Cúrcuma. Posar una culleradeta de cúrcuma en pols al menjar. També serveix el boldo, 
la fulla de dent de lleó, card marià, melissa i carxofera.

Per a disminuir el colesterol. Manrubi. Es recomana fer una novena

Procediment:

Es bull el manrubi i, quan ja s’ha colat i refredat, es comença 
la novena. El primer dia es pren una cullerada, el segon dos, el 
tercer tres..., i així fins al novè. A partir d’eixe dia comença el 
compte enrere: el desè dia vuit cullerades, l’onzè dia set, i així 
fins al desetè en què només es prendrà una cullerada. 

També és bo afegir a la dieta alls, cebes, mel, llimó, iogurt, cua 
de cavall, malva, alfals i les fulles de la carxofera.

Foto 10. Manrubi (fotografia facilitada per les dones d’Ares del Maestrat).
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Per a les hemorroides. Trepó (en castellà, gordolobo) per a fer una novena 

Procediment:

Es bull només les floretes i, després de colat i refredat, es co-
mença la novena. 

També serveix el ginkgo (Ginkgo bilova) o el castanyer d’ín-
dies.

Foto 11. Trepó (fotografia facilitada per les dones d’Ares del Maestrat).

Antisèptic, expectorant, calma el mal de cap

L’espígol en infusió és antisèptic, expectorant, calma el mal de cap, i amb oli serveix 
per a mitigar el dolor en general. També es pot posar en saquets per a perfumar, per 
exemple, els armaris de roba.

Per a calmar el dolor. Ventosa que es fa amb una moneda i amb un tros de tela 

Procediment:

• Es torça la tela i es fa un saquet amb la moneda dins. 

• S’encén un llumí i es posa damunt del saquet que estarà a la part del cos en la 
qual es té dolor. 

• Ràpidament es posa un got a sobre per apagar el foc. Si hi ha algun tipus de 
dolor o malaltia la pell s’infla i fa una ventosa juntament amb el got. La ventosa 
és la que fa que desaparega el dolor.

Moradura causada per un cop. Segó amb vinagre

Procediment:

• Escalfar el vinagre en un recipient i afegir segó per a que s’arremulle.

• Mesclar-ho. La mescla ha de quedar espesa.

• Calfar la mescla, però no molt. Ha d’estar tèbia.

• Posar la mescla directament a la zona afectada o també es pot posar entre dos 
draps de fil.

• Deixar actuar per la nit fins que isca la moradura. Una vegada ha eixit la moradu-
ra ja no cal aplicar-ne més.

Sabers de dones
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Foto 12, 13, 14 i 15. Procediment (fotografies facilitades per les dones de Villores).

Oli de rosa mosqueta

S’usa per a les cremades i per a les cicatrius. També per a hidratar la pell i per a les 
taques de la cara.

Ingredients per a fer oli de rosa mosqueta

• Fruit de la gavernera madura.

• Oli vegetal (oliva, ametlla...).

Procediment

• Llevar la punta verda de la gavernera i tallar-la per la meitat.

• Posar el fruit en l’oli escollit.

• Deixar la mescla 40 dies.

• Passats els 40 dies xafar la mescla i colar-la.

• L ́oli que queda ja es pot utilitzar.

Quallada. Per a traure els cucs que es fan de les cagades de mosca

Procediment:

Es posa un cataplasma de quallada al lloc del cos on s’han reproduit els cucs. Es deixa 
ben tapada i al cap d’unes hores es destapa. Si encara queden cucs es torna a posar la 
quallada i així fins que la ferida estiga totalment neta. En uns dos dies repetir el procés 
fins que els cucs desapareguen totalment i la ferida comence a tancar. 

Que la mosca es cague és més fàcil que passe en animals, però també pot afectar a 
persones.
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4.5. Menjars

Video 5. https://www.youtube.com/watch?v=yxnlfATo03k&list=PL 
-tMfEC7qsjTVYsNtEhy7bivN4wYdNfzV&index=5

Taller de dolços tradicionals. Actes 8M Ajuntament d’Orpesa 

Video 6. https://www.youtube.com/watch?v=gGpvUBjbFrc&list=PL 
-tMfEC7qsjTVYsNtEhy7bivN4wYdNfzV&index=6

Sabers de dones

https://www.youtube.com/watch?v=yxnlfATo03k&list=PL-tMfEC7qsjTVYsNtEhy7bivN4wYdNfzV&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=yxnlfATo03k&list=PL-tMfEC7qsjTVYsNtEhy7bivN4wYdNfzV&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=gGpvUBjbFrc&list=PL -tMfEC7qsjTVYsNtEhy7bivN4wYdNfzV&index=6 
https://www.youtube.com/watch?v=gGpvUBjbFrc&list=PL -tMfEC7qsjTVYsNtEhy7bivN4wYdNfzV&index=6 
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Arròs amb mul lador
Ingredients (per a 4 persones)

• 4 ous
• 2 alls
• Dos gots de tallat d ́arròs
• Sal
• Caldo de carn

Procediment:
• Es baten els ous i s ́afegeix l’arròs i els 

alls tallats molt menuts.
• Es fa la truita.
• A continuació es posa el caldo a escalfar i quan comence a bollir s’incorpora 

la truita d ́arròs. En 20 minuts ja estarà l‘arròs cuit.
• Es trau la truita i es talla a trossos.
• S ́afegeisen els trossos al caldo i ja es pot menjar.

Pantomina
Ingredients (per a 4 persones)

• 2 pataques
• 2 cullerades de farina de blat
• Pa
• Sal

Procediment:
• Tallar les pataques finetes i bollir-les 

en poqueta aigua i sal.
• Quan està la pataca cuita es xafa amb 

una forqueta i a foc lent es va afegint la 
farina, poc a poc, mentre va regirant-se.

• Quan es fa com un puré s‘apaga el foc.
• A banda, es talle el pa menut i es frig. La quantitat de pa és a gust de qui 

consumeix.
• Quan està fregit s ́afegeix al puré que s’ha preparat i ja es pot menjar.

Foto 16. Arròs amb mullador 
(fotografia facilitada per les dones 

de Villores)

Foto 17. Pantomina (fotografia 
facilitada per les dones de 
Villores).
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Conclusions
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En general, es creu que les dones sempre van estar allunyades de la construcció del 
coneixement al llarg de la història o, en qualsevol cas, que la seua participació en les 
tasques que avui es consideren intel·lectuals s’han produït en els darrers segles. Però 
és tot el contrari, doncs des dels orígens coneguts dels éssers humans, les dones han 
contribuït tant al desenvolupament de la ciència “oficial” com al desenvolupament i 
millora de la qualitat de vida de la humanitat, encara que la història androcèntrica del 
coneixement científic les ha convertit en invisibles, tant a elles com les seues aporta-
cions.

Francisca Martín-Cano Abreu, estudiosa i investigadora del paper de les dones a la 
prehistòria, ha documentat el fet que les dones han estat les curanderes més arcai-
ques, que van descobrir plantes medicinals que fins i tot porten els seus noms, i les 
llevadores més antigues, metgesses que guarien a les i els membres de la família.

D’acord amb la sociologia del coneixement, hi ha una complexitat de classes i formes 
que varien segons determinats marcs socials. Georges Gurvitch (1969)4 determina que  
entre les formes de coneixement trobem el coneixement místic i el coneixement ra-

4  Gurtvitch, Georges (1969). Los marcos sociales del conocimiento. Editorial Art, Veneçuela.



SABERS DE DONES

28

cional, el coneixement empíric i el coneixement conceptual, el coneixement positiu 
i el coneixement especulatiu, el coneixement simbòlic i el coneixement adequat, el 
coneixement col·lectiu i el coneixement individual. Per tant, el coneixement ha de ser 
estudiat en el context en què es produeix i reprodueix, i cal indagar en les relacions 
funcionals que hi ha entre la realitat social i el coneixement.

Tal com afirma Dolores Juliano (2001),5 parlar del saber, dels coneixements, de les 
dones i de la seua transmissió és un desafiament en la mesura que l’experiència fe-
menina es conceptualitza normalment com un no saber. És a dir, allò que les dones 
saben i transmeten per vies no acadèmiques, per contacte quotidià, es considera no 
especialitzat, no significatiu i, normalment, s’assigna al no coneixement i al camp de 
la naturalesa. 

Les connexions que tenen les dones amb el coneixement, igual que passa amb altres 
àmbits de la vida, tenen a veure amb la divisió sexual del treball. En aquest sentit, les 
activitats de l’esfera domèstica esdevenen dominis especialitzats perquè hi desenvo-
lupen coneixements i habilitats al llarg del temps. Els sabers de les dones tenen un 
conjunt de valors associats a la consecució del benestar, educació, alimentació i cura 
de les criatures i de les persones i, en alguns casos, al llarg de la Història, servien per 
a la socialització de les dones ja que es realitzaven compartint un espai comú, com les 
vesprades de ganxet d’antany.

Els sabers de les dones, tot i haver estat invisibilitzats, han estat fonamentals per al 
desenvolupament de la humanitat. Per a moltes investigadores i investigadors, serien 
les dones les que, amb la seua gran força creadora, iniciarien el desenvolupament 
cultural humà, les que donarien al món els seus ensenyaments per a la supervivència 
i el progrés.

Per tant, continuem rescatant els SABERS de les dones.

5  Juliano Corregido, Dolores (2001). El juego de las astucias. Mujer y construcción de modelos sociales alternativos. 

Madrid. Horas y horas la editorial. Serie Cuadernos inacabados.
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Agraïments
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En primer lloc, als Ajuntaments d’Ares del Maestrat, Castellfort, Cinctorres, Orpe-
sa, la Todolella, Vilafranca i Villores la seua contribució a la recuperació dels sabers 
de les dones d’aquests municipis, de manera que els seus testimonis perduren quan 
aquestes deixen d’existir. També agrair la col·laboració de les monitores del servei de 
Promoció a l’Autonomia Personal Eva Prats Miralles (Ares del Maestrat i Castellfort); 
Begoña Guardiola Pechobierto (Cinctorres); Alba Calvo Boix (la Todolella) i Marta Sán-
chez Pueyo (Villores), així com a Elena Martínez Hurtado, agent d’igualtat de Vilafran-
ca i Micaela Bermúdez Pérez, regidora d’igualtat de l’Ajuntament d’Orpesa. I, espe-
cialment, a les dones d’Ares del Maestrat, Castellfort, Cinctorres, Orpesa, la Todolella, 
Vilafranca i Villores que han participat en el projecte, les quals amb l’aportació dels 
seus testimonis han contribuït a elaborar un catàleg de sabers de dones.
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